PASTORALA LA ÎNVIEREA DOMNULUI 2019
† IOAN
Din mila lui Dumnezeu,
Arhiepiscop al Timișoarei
și Mitropolit al Banatului
Iubitului nostru cler, cinului monahal şi dreptcredincioşilor creştini, har, milă şi pace de la Dumnezeu Tatăl, iar
de la noi, părintească binecuvântare.
„Adevărat, adevărat zic vouă că, dacă grăuntele de grâu, când cade în pământ, nu va muri, rămâne singur; iar
dacă va muri, aduce multă roadă” (Ioan 12, 24)
Hristos a înviat!
Iubiţi fraţi și surori în Domnul,
„Cu șase zile înainte de Paști, Iisus a venit în Betania, unde era Lazăr, pe care îl înviase din morți” (Ioan 12, 1),
așa ne mărturisește Sfântul Evanghelist Ioan. Dar ne mai prezintă acesta un fapt important prin care se va dovedi
marea iubire a lui Hristos față de toate neamurile, căci El n-a venit doar pentru poporul ales, ci pentru mântuirea
întregii Sale creații.
Astfel, după cum ne relatează Sfântul Evanghelist Ioan, la Intrarea lui Iisus în Ierusalim erau de față și niște elini
din cei care se suiseră să se închine la sărbătoare.
Și spune Sfântul Ioan: „Și erau niște elini, din cei ce suiseră să se închine la sărbătoare. Deci aceștia au venit la
Filip, cel ce era din Betsaida Galileii, și l-au rugat zicând: Doamne, voim să vedem pe Iisus. Filip a venit și i-a spus lui
Andrei; și Andrei și Filip au venit și I-au spus lui Iisus. Iar Iisus le-a răspuns, zicând: A venit ceasul ca să fie preaslăvit
Fiul Omului” (Ioan 12, 20-23). Au înțeles oare Sfinții Apostoli aceste cuvinte în acel moment?!
Înainte de Patima Sa cea mântuitoare, îi primește și pe acei străini de neamul Său, îi aduce și pe ei să se
împărtășească din lumina Învierii Sale. Acești elini anonimi se vor întoarce în țara lor împărtășiți din lumina Învierii
lui Hristos. Iată, omul se împărtășește mai întâi din lumină și apoi din Trupul și din Sângele lui Hristos.
Credința în Înviere este curajul de a evada în lumină.
Credința este curajul de a păși spre infinit și de a atinge Neatinsul.
Este mai comod să rămâi în întuneric, unde nu se văd păcatele: „Că oricine face rele urăște Lumina și nu vine la
Lumină, pentru ca faptele lui să nu se vădească. Dar cel care lucrează adevărul vine la Lumină, ca să se arate faptele
lui, că în Dumnezeu sunt săvârșite” (Ioan 3, 20-21).
Însă, iubite frate, tu să fii icoana ta, să fii icoana învierii tale, căci Hristos a sădit și în tine arvuna învierii tale.
Țăranul român, de mii de ani, seamănă sub glie bobul de grâu care, mai întâi moare, dar apoi răsare și vine la
viață pentru a înspica și a aduce rod însutit. Aceasta era credința strămoșilor noștri: doar murind, bobul de grâu
va răsări. Dacă Dumnezeu poartă de grijă unui bob de grâu care, aruncat sub brazdă, răsare, oare nu este mai de
preț omul, cununa creației Sale?! Iubite frate, vei rămâne pe veșnicie în mormânt?! Nu, căci Hristos va revărsa și
peste tine acea picătură din roua vieții și vei învia și tu.
Priviți cimitirul satului care seamănă cu un lan de cruci. Semănăm oameni și răsar cruci, adică Înviere. Priviți,
iubiților, și vedeți că au înspicat crucile părinților, semn că Învierea este mai aproape ca oricând.
Binecuvântează, Doamne, lanurile înspicate de cruci ale neamului nostru românesc!
Iubiți credincioși,
Învierea lui Lazăr din Betania a fost unul din semnele preaslăvirii Fiului Omului, adică a Domnului nostru Iisus
Hristos. Această minune a învierii lui Lazăr va umple cupa mâniei iudeilor și vor hotărî să-L omoare pe Iisus: „Iar
Caiafa (…) le-a zis (…): Ne este mai de folos să moară un om pentru popor decât să piară tot neamul (….). Deci,
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în ziua aceea, s-au hotărât să-L ucidă” (Ioan 11, 49-53). Voiau să șteargă de pe fața pământului urmele dumnezeirii
lui Iisus Nazarineanul. Dar și pe Lazăr voiau să-l omoare: „Și s-au sfătuit arhiereii ca și pe Lazăr să-l omoare. Căci din
cauza lui mulți dintre iudei mergeau și credeau în Iisus” (Ioan 12, 10-11).
Cărturarii și fariseii vedeau o realitate pe care nu o înțelegeau.
Poporul începuse să părăsească Templul, se apropia de Hristos și Îl urma pe El. Fariseii au rămas împietriți în
legea literei și nu înțelegeau legea iubirii. Începuse o nouă pagină în istoria mântuirii neamului omenesc, pagină
scrisă cu Sângele lui Iisus Hristos. El n-a scris pe piatră, ci în inimile oamenilor și scrie și astăzi în inimile celor care
își deschid inima, după cum spune și Sfântul Apostol Pavel: „Arătându-vă că sunteți scrisoare a lui Hristos, slujită
de noi, scrisă nu cu cerneală, ci cu Duhul Dumnezeului celui viu, nu pe table de piatră, ci pe tablele de carne ale
inimii” (II Corinteni 3, 3).
Iubiților, Hristos n-a venit să biruiască lumea prin războaie și ucidere, ci El a biruit lumea prin moartea Sa. Hristos
n-a omorât pe nimeni, ci S-a lăsat omorât El. Și astfel a biruit moartea, ca ea să nu mai aibă putere asupra omului.
Viața noastră se aseamănă cu a unui grăunte semănat sub brazdă. Hristos, Bobul de grâu dumnezeiesc, a fost
semănat în pământ și a treia zi a înviat. El a rostit în fața ucenicilor Săi cuvintele referitoare la bobul de grâu care
cade sub brazdă, iar, dacă nu moare, rămâne singur: „Adevărat, adevărat zic vouă că, dacă grăuntele de grâu, când
cade în pământ, nu va muri, rămâne singur; iar dacă va muri, aduce multă roadă” (Ioan 12, 24). Hristos ne arată
că Își asumă moartea prin care va trece și prin care ne va trece și pe noi la Viață. Înviatul din Nazaret va aduce în
lume o nesfârșită roadă prin moartea și Învierea Sa. Hristos va face să rodească viață din moarte. Moartea mea și
a ta vor rodi viață. Dar ce fel de viață?! După faptele noastre. Spune o vorbă din popor: „Ce semeni, aceea răsare”.
Sfântul Apostol Pavel le scria Colosenilor: „Drept aceea, omorâți mădularele voastre cele pământești: desfrânarea,
necurăția, patima, pofta cea rea și lăcomia, care este închinare la idoli” (Coloseni 3, 5). Iată ce nu trebuie să semănăm,
ci să fim asemenea bobului de grâu curat.
Grăuntele din textul Evangheliei este Hristos. Boabele din spicul de grâu sunt toți cei botezați în numele Sfintei
Treimi.
Noi, creștinii, suntem un rod al morții și al Învierii lui Hristos. Suntem născuți de sus (cf. Ioan 3, 3) și astfel, prin
Hristos, am fost și noi înfiați Domnului.
Dreptmăritori creștini,
Suferința este de mare trebuință pentru mântuire. Omul nu suferă doar atunci când este chinuit, bătut de cineva.
Se pare că omul suferă cel mai mult atunci când se leapădă de patimile sale. O, ce suferință să te lași de mânie,
de ură, de judecarea semenului! Cât de greu se luptă omul să scape de asemenea păcate! Suferă din toată ființa
sa.
Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a venit în lume nu să Se curețe pe Sine de păcate, căci: „Cine din voi Mă vădește de
păcat?” (Ioan 8, 46). El este Cel neîntinat, Care a venit să ne curețe pe noi de păcate și să ne sfințească pentru ca
noi să răsărim în veșnicie. Fiul lui Dumnezeu n-a venit pentru drepți, ci a venit să-l ridice pe cel căzut, să-l învieze
pe cel mort: „N-am venit să chem pe cei drepți, ci pe cei păcătoși la pocăință” (Marcu 2, 17).
Iubirea lui Hristos este nemărginită. Hristos ne-a iubit și în piroane, pe Crucea de pe Golgota. Sângele care
curgea din rănile trupului Său era semnul iubirii Lui nemărginite față de oameni. Noi I-am dat piroane, El ne-a dat
sângele iubirii Sale. Noi I-am dat moarte, El ne-a dat viață. Aceasta este taina iubirii pe care ne-a lăsat-o și nouă
s-o împlinim față de semenii noștri aici, pe pământ: în loc de piatră, pâine, în loc de ură, iubire. Hristos a murit pe
Cruce iubind, nu blestemând, nu urând. Să ne aducem aminte de momentul din Grădina Ghetsimani, atunci când
Iuda Iscarioteanul Îl trădează pe Iisus.
Și iată ce scrie Sfântul Evanghelist Matei: „Iar vânzătorul (…), apropiindu-se de Iisus, a zis: Bucură-Te, Învățătorule!
Și L-a sărutat. Iar Iisus i-a zis: Prietene, pentru ce ai venit? Atunci ei, apropiindu-se, au pus mâinile pe Iisus și L-au
prins” (Matei 26, 48-50).
Hristos, cât a trăit pe pământ, nu a avut dușmani, ci doar prieteni. El nu a dușmănit pe nimeni, ci doar a iubit.
Hristos n-a urât pe nimeni. Ceea ce urăște Hristos în lumea aceasta este păcatul.
Pe cel păcătos Hristos îl iubește, dar nu-i iubește păcatele, ci îi urăște păcatele sale. Hristos l-ar fi iertat și pe
Iuda dacă ar fi venit la Cruce, să-I ceară iertare, dar a căzut în sine și în deznădejde: „Atunci Iuda, cel ce L-a vândut,
văzând că a fost osândit, s-a căit (…) și aruncând arginții în templu, a plecat și, ducându-se, s-a spânzurat” (Matei
27, 3- 5). Căderea în sine duce la izolarea omului, la depărtarea de Dumnezeu. Mlădița, odată tăiată, se usucă. Este
mai ușor să te ridici dacă ai căzut pe drumul crucii, decât atunci când omul cade în sine.
De pe drumul crucii te ajută Hristos să te ridici, din căderea în sine tu trebuie să te ridici, așa cum a făcut și fiul
risipitor: „Sculându-mă, mă voi duce la tatăl meu și-i voi spune: Tată, am greșit la cer și înainte ta” (Luca 15, 18).
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Sfântul Apostol Pavel le scria Corintenilor următoarele cuvinte despre Hristos: „Și a murit pentru toți, ca cei ce viază
să nu mai vieze loruși, ci Aceluia care pentru ei a murit și a înviat” (II Corinteni 5, 15).
Câți dintre noi am putea răspunde la întrebarea: Pentru cine trăiești? Oare am răspunde direct și ferm: Pentru
Hristos?! O singură trăire este cea adevărată, cea în Hristos, iar celelalte sunt amăgiri ale vieții pământești.
Iubirea lui Dumnezeu nu este egoistă. El vrea ca iubirea noastră față de El să nu fie străină de iubirea față de
semenii noștri. Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan, prin harul Duhului Sfânt, ne spune: „În aceasta este dragostea,
nu fiindcă noi am iubit pe Dumnezeu, ci fiindcă El ne-a iubit pe noi și a trimis pe Fiul Său jertfă de ispășire pentru
păcatele noastre. Iubiților, dacă Dumnezeu astfel ne-a iubit pe noi, și noi datori suntem să ne iubim unul pe altul”
(I Ioan 4, 10-11).
Iubiții mei fii duhovnicești,
Iată ce este pentru noi, creștinii, acest Praznic al Învierii Domnului: iubire și lumină. Femeile mironosițe sunt
martorele marelui adevăr și anume acela că Iubirea nu moare. Ele sunt martorele Învierii Iubirii.
Astăzi, în Ziua Învierii, Hristos semnează în numele tău contractul veșniciei. Noi I-am deschis lui Hristos un
mormânt, El ne-a deschis nouă, azi, porțile veșniciei.
Însă și azi gândurile omului mai sângerează, căci gândurile sunt adevărata față a omului.
Hristos S-a pierdut pe Sine pentru a mă afla pe mine. Și totuși vedem cum, în fiecare zi, se ofilesc frunzele timpului nostru și înțelegem tot mai greu gramatica libertății noastre. Trăim de parcă pe acest pământ nu ar mai fi
fost nimeni înainte de noi și după noi nu ar mai fi nimeni.
Iubiților, noi I-am oferit lui Iisus o cunună de spini, pentru că aceștia crescuseră în inima noastră, însă El a făcut
din ei lumină, din Sângele Său a făcut viață, din piroane a făcut ancoră, din Cruce, Altar, iar din Trupul Său, hrană
vieții veșnice.
Dreptmăritori creștini, în satul românesc au existat trei academii: Familia, Școala și Biserica. Aici am învățat și
eu, căci m-am născut în veșnicul ieri, trăiesc veșnicul azi și mă îndrept spre veșnicul mâine.
Fraților, un fiu al satului, Horea din Albac, a oprit roata istoriei cu pieptul său, zicând: „Ale satului, nu ale împăratului!”.
Să zicem și noi ca Horea și să apărăm „veșnicia cea născută în sat” și cultivată în cele trei sfinte academii ale
satului: Familia, Școala, Biserica.
Doamne, rogu-Te, nu lăsa ca noi, românii, să fim desțărați!
Iubiți credincioși,
Soarele grăiește cu noi prin lumina sa, iar Dumnezeu grăiește cu noi prin lumina Învierii Fiului Său.
Bucurați-vă în lumina Învierii lui Hristos, Cel ce este și învierea noastră!
Azi au biruit lumina și iubirea. Să ne împărtășim azi din lumina și iubirea lui Hristos Cel Înviat.
Doamne, binecuvântează-i pe toți cei care cred în Învierea Răstignitului din Nazaret!
Hristos a înviat!
Al vostru, al tuturor, de tot binele voitor,

† Ioan al Banatului
Dată în reședința noastră mitropolitană din Timișoara, la 28 aprilie 2019.
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ADNOTĂRI TEOLOGICE (I)
† DANIIL Arhiereul
„Tâlcuind o minune printr-o altă minune şi, totodată, ascunzând-o pe una prin alta”. (Sfântul Maxim Mărturisitorul, Alte 100 de capitole ale Sfântului Maxim Mărturisitorul 11, trad. Arhid. prof. dr. Ioan I. Ică jr. în volumul omagial
dedicat Pr. Prof. Univ. Dr. Dumitru Abrudan, Sibiu 2018, pg. 267).
Scriind: „Tâlcuind o minune printr-o altă minune”, Sfântul Maxim Mărturisitorul se referă la minunea Întrupării
Fiului lui Dumnezeu şi a Naşterii după trup din Sfânta Fecioară Maria şi de la Duhul Sfânt, păzind peceţile fecioriei
Maicii Domnului şi calitatea eternă de Mamă şi Fecioară în acelaşi timp. În viziunea Sfântului Maxim Mărturisitorul minunea de „Mamă” se tâlcuieşte prin minunea de „Fecioară” şi calitatea de „Mamă” se ascunde în calitatea de
„Fecioară”.
„Tâlcuind o minune printr-o altă minune”, însemnează şi a tâlcui minunea facerii lumii prin minunea sfârşitului
lumii; minunea creerii omului prin minunea îndumnezeirii omului; minunea Teofaniei de la Mamvri prin minunea
Epifaniei de la Iordan; minunea Schimbării la Faţă prin minunea Învierii Domnului; minunea Învierii Domnului prin
minunea Înălţării la cer, minunea Înălţării la cer, prin minunea Pogorârii Duhului Sfânt şi minunea Înălţării la cer şi
minunea Pogorârii Duhului Sfânt prin minunea Parusiei Domnului, a Învierii morţilor şi a Judecăţii de Apoi. Fiecare
minune este o treaptă spre o altă minune şi fiecare minune este sâmburele altor minuni şi fiecare minune este o
uşă deschisă înspre alte minuni. Fiecare minune dezvăluie o altă minune şi alte minuni şi fiecare minune cuprinde
şi ascunde în sine o altă minune şi alte minuni. Contemplăm un adevărat „lanţ al minunilor”, în desfăşurarea căruia
ne aflăm şi noi în prezentul de astăzi. Nesfârşite minuni s-au petrecut şi s-au înscris în lanţul prezentului de ieri şi
infinite minuni se înscriu şi se vor înscrie în lanţul prezentului de mâine. Poarta cea mare a minunilor este Învierea
Domnului, iar uşa cea veşnică a minunilor va fi Parusia Domnului. Minunea Învierii Domnului se tâlcuieşte prin
minunea Învierii morţilor şi minunea Învierii morţilor prin minunea Învierii Domnului. Minunea Schimbării la Faţă
se tâlcuieşte prin minunea Arătării de pe drumul Damascului, iar aceasta prin minunea Revelaţiei din insula Patmos.
„Tâlcuind o minune printr-o altă minune”, înseamnează şi că minunea despărţirii Mării Roşii se tâlcuieşte prin
minunea despărţirii Iordanului şi minunea răpirii lui Enoh la cer se tâlcuieşte prin minunea înălţării Sfântului prooroc Ilie la cer, iar amândouă se tâlcuiesc prin minunea Înălţării Domnului la cer; şi aceasta, cum am mai spus, prin
minunea celei de A Doua Veniri a Domnului nostru Iisus Hristos, pe norii cerului, „ca să judece viii şi morţii”.
Viţa Ortodoxiei şi mlădiţele ei (cf. Ioan 15, 1-16): Înrădăcinată în Vechiul Testament şi având butucul crescut în
Noul Testament, iar mlădiţele răsărite şi înmulţite în vremea Sfinţilor Părinţi ai Bisericii, Viţa cea adevărată a Ortodoxiei îşi are drept frunze limbile de foc ale Duhului Sfânt de la Rusalii, iar drept struguri, dogmele şi învăţăturile
Sfinţilor Apostoli şi ale Sfinţilor Părinţi prin Sinoadele Ecumenice. Orice creştin botezat în numele Preasfintei Treimi
devine mlădiţă roditoarre în Viţa Ortodoxiei, scăldată în harul Duhului Sfânt, aducând rod prin gândire, vorbire şi
făptuire creştinească.
Vieţile Sfinţilor, Sinaxarele, Proloagele, Patericul şi Filocaliile sunt pline de mlădiţe roditoare prin Hristos în Duhul
Sfânt, iar calendarul Bisericii Ortodoxe este oglinda acestor mlădiţe roditoare din Viţa Ortodoxiei, care sunt sfinţii.
Păcatul, erezia şi schisma frâng şi rup mlădiţele de la trunchiul Bisericii; şi fără pocăinţă şi întoarcere la Ortodoxie,
acestea se usucă, se taie, se adună şi se aruncă în foc şi ard. Prin pocăinţă, mlădiţa aflată în pericol de a se usca
prin păcat, se altoieşte din nou în Hristos – „Viţa cea adevărată” (Ioan 15, 1). Descoperirea Viţei cu cele trei mlădiţe
din visul paharnicului lui faraon – tâlcuit de către dreptul Iosif în Egipt (Facere 40, 9-15) – este îmagine şi simbol
al Viţei Ortodoxiei cu cele trei mlădiţe: profetică, apostolică şi patristică. „Cântarea viei” din Isaia (5, 1) este imn al
Viţei Ortodoxiei, iar cuvintele Mântuitorului nostru Iisus Hristos din Marea Cuvântare de la Cina cea de Taină despre
Sine, ca fiind „Viţa cea adevărată” sunt esenţa teologică şi icoană duhovnicească a Viţei Ortodoxiei, identificată cu
Hristos – „Strugurele din Eşcol” (Numerii 13, 24-27), adus de către Iosua şi Caleb pe o prăjină şi purtat pe umeri, din
Canaan la Moise în pustie. Viţa Ortodoxiei îşi hrăneşte şi îşi adapă mlădiţele ei, adică pe noi creştinii, atât din Potirul
Euharistic, cât şi din „Evanghelia cea Veşnică” (Apocalipsă 14, 6) a cuvântului celui dumnezeiesc.
Note la Mântuirea Obiectivă şi Mântuirea Subiectivă
Mântuirea Obiectivă în Hristos este precum despărţirea minunată a Mării Roşii şi trecerea israeliţilor ca pe uscat,
iar Mântuirea Subiectivă este precum datoria şi grija fiecărui israelit de a păşi prin vadul mării despărţite şi de a fi
cu luare aminte la Moise şi la direcţia arătată de toiagul său.
Mântuirea Obiectivă este pogorârea lui Dumnezeu pe Muntele Sinai şi încredinţarea tablelor legii lui Moise,
înaintea poporului lui Israel, iar Mântuirea Subiectivă este aflarea şi cutremurarea ta existenţială în faţa acestui
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munte, contemplând fugerele luminii dumnezeieşti necreate şi auzind tunetele puterii dumnezeieşti şi sunetul
trâmbiţelor cereşti.
Mântuirea Obiectivă este precum prezenţa poporului israeliţilor la sfinţirea templului lui Solomon din Ierusalim
şi la pogorârea focului din cer în urma rugăciunii lui Solomon din ziua sfinţirii, iar Mântuiea Subiectivă este bucuria
prezenţei tale la acest întâi hram de sfinţire.
Mântuirea Obiectivă este pogorârea focului dumnezeiesc peste jertfa Sfântului Prooroc Ilie de pe Carmel, înaintea
poporului lui Israel, înclinat de către Ahab şi Izabela spre idolatrie, iar Mântuirea Subiectivă este contemplarea de
către fiecare în parte a acestui foc dumnezeiesc şi căderea cu faţa la pământ, mărturisind: „Domnul este Dumnezeu,
Domnul este Dumnezeu!” (III Regi 18, 39).
Mântuirea Obiectivă este precum rostirea Predicii de pe Munte de către Mântuitorul nostru Iisus Hristos, iar
Mântuirea Subiectivă este perezenţa ta în mulţime şi ascultarea cuvintelor Lui dumnezeieşti, spre împlinire.
Mântuirea Obiectivă este jertfa lui Hristos pe crucea Golgotei şi Învierea Lui cea de a treia zi, iar Mântuirea
Subiectivă este credinţa ta personală în această jertfă şi Înviere şi mărturisirea ortodoxă a acestui adevăr de credinţă, mântuitor.
Mântuirea Obiectivă este Înălţarea lui Iisus Hristos cel Înviat la cer, de pe Muntele Măslinilor, iar Mântuirea
Subiectivă este prezenţa ta prin credinţă în această zi şi în acel loc, împreună cu Maica Domnului şi cu toţi ceilalţi
Sfinţi Apostoli şi ucenici ai Mântuitorului, avându-ţi privirea aţintită spre cer, până ţi se vor închide ochii în ceasul
morţii, sau până se vor deschide cerurile în ziua Parusiei.
Mântuirea Obiectivă este Pogorârea Duhului Sfânt sub chip de limbi de foc la Rusalii, iar Mântuirea Subiectivă
este ascultarea şi credinţa ta în cuvintele propovăduirii Sfântului Apostol Petru şi a celorlalţi Sfinţi Apostoli şi primirea individuală a Botezului creştin împreună cu ceilalţi trei mii de convertiţi.
Mântuirea Obiectivă este A Doua Venire a Domnului nostru Iisus Hristos şi rânduirea de către Dreptul Judecător
a tuturor oilor din turma Sa, de-a dreapta Sa, iar Mântuirea Subiectivă este aflarea ta în rândul acestor oi, copleşit
de harul smeritului vameş.
Mântuirea Obiectivă este venirea Mirelui Hristos la miezul nopţii, iar Mântuirea Subiectivă este trezirea ta şi
pregătirea candelei aprinse, având untdelemn în vas, ca o fecioară înţeleaptă.
Mântuirea Obiectivă este Nunta Fiului de Împărat şi intrarea Împăratului ca să-şi vadă oaspeţii, iar Mântuirea
Subiectivă este aflarea ta îmbrăcat în haină de nuntă prin primirea degrabă a hainei celei dintâi, precum fiul risipitor
la întoarcerea acasă la Tatăl său (cf. Luca 15, 22).
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AU FOST COMNENII DE ACEEAŞI SEMINŢIE
CU ROMÂNII BALCANICI?
Preot prof. dr. VASILE V. MUNTEAN
La întâiul Congres internațional de studii bizantine1 - întrunit la București în 1924 din inițiativa lui N. Iorga -,
George Murnu2 a expus comunicarea intitulată Lʼorigine des Comnènes, ce lansa ideea conform căreia familia
domnitoare a Comnenilor (1081-1185), cu reședința în Constantinopol3, era înrudită cu românii din Balcani.
În demonstrația sa, autorul a pornit de la afirmația lui Karl Hopf că, în jurnalul său de călătorie, Beniamin din
Tudela a consemnat faptul că bazileul contemporan Manuel I Comnenul (1143-1180) „vădea o simpatie deosebită
pentru vlahi, oameni de același neam cu el” („des Kaisers Manuel Zuneigung zu den Stammesgenossen Vlachen”;
subl. noastră)4. După ce a consultat o versiune din itinerariul respectiv, fără să poată totuși descoperi propoziția
aparținând lui K. Hopf - cel mai competent „Herodot” neamț al istoriei Bizanțului, în vremea sa5 -, G. Murnu a adăugat că există de facto mai multe variante ale textului elaborat de rabinul Beniamin, care măcar una din ele ar fi
putut corobora spusele cercetătorului german6. În sprijinul tezei sale, același specialist aromân Murnu invoca și
alte mărturii, între care indicarea de către literatul, filozoful și istoricul bizantin Mihail Psellos (1018-1078) a locului
de obârșie al Comnenilor, satul trac Comne, firește în legătură cu toponimul din vecinătate din veacul al XIV-lea,
anume „Păduricea Comnenilor”7. Așezarea Comne se afla într-o zonă vlahă sau românească, într-o Vlahie8. Pe
deasupra, sub Comneni a ființat un regim de favoare pentru vlahii din Peninsula balcanică9.
În atare context, se impun câteva observații: 1) extrasul din istoricul german nu este redat cu acribie, dar aceasta
nu afectează esența mesajului transmis. Din acest motiv vom reproduce fidel pasajul în cauză: des Kaisers Manuel
Zuneigung zu den „stammverwandten” Wlachen10 = Afecțiunea imperatorului Manuel față de vlahii din aceeași
gintă cu el; 2) G. Murnu nu a remarcat detaliul că în pagina precedentă (164, nota 3) K. Hopf indicase ediția folosită din Beniamin de Tudela, însă nici ea nu cuprinde informația cercetătorului german; 3) fără să mai apeleze la o
investigare a tuturor edițiilor apărute sau a unor manuscrise mai importante11, G. Murnu a reiterat ipoteza sa în
studii ulterioare12. Apoi, câteva lucrări mai noi au preluat ca verosimile cele susținute de el13.
În anul 1984, bazat îndeosebi pe K. Paparrigopoulos (1815-1891), K. Barzos a respins „originea vlahă” (vlachike
katagoge) a împăraților Comneni, pledând pentru etnicitatea lor „pur grecească” (kathara hellenike), „după cum
recunosc (sic!) până și bizantinologii slavi”. Totodată, cercetătorul elin și-a manifestat rezerva față de teoria „apuseană”
(proveniența suveranilor din Tracia: dytike apʼ te Thrake), adoptând pe cea „răsăriteană”, anatolică (anatolike)14.
Și în acest caz sunt necesare niște sublinieri: 1) împotriva tezei lui Murnu, Barzos nu a adus niciun contraargument solid; 2) în mod interesat, același autor grec nu a folosit precizările lui F. Chalandon (citat !) care a acceptat
1 Vezi și Florina Fodac, Le premier Congrès International dʼÉtudes Byzantines (Bucarest, 14-20 avril 1924). Prémisses et
contexte historique dʼorganization, în Études byzantines et post-byzantines, V, București, 2006, p. 509 și urm.
2 Dorina Rusu, Membrii Academiei Române, 1866-2016. Dicționar (partea a II-a)5, București, 2016, p. 177.
3 Istorija Vizantij (red. S. Skazkij et alii), II, Moscova, 1967, p. 295 sqq.; M. Kaplan, Bizanț (trad. rom.), București, 2010, pp.
30-34; V. Muntean, Bizantinologie, II, Timișoara, 2000, p. 9 și urm.
4 G. Murnu, Studii privitoare la trecutul românilor de peste Dunăre (ed. N. -Ș. Tanașoca), București 1984, pp. 152-153.
Pentru denumirea vlah, a se vedea V. Arvinte, Român, românesc, România. Studiu filologic, București 1983, pp. 184-185; A.
Armbruster, Romanitatea românilor. Istoria unei idei2, București 1993, p. 19 și urm.
5 Citează din ilustrul bizantinist Karl Krumbacher, Byzantinische Litteraturgeschichte, München 1897, p. 1069: „Der beste
und gründlichste deutsche Forscher auf dem Gebiete der byzantinischen Geschichte ist Karl Hopf”.
6 G. Murnu, op. cit., p. 153.
7 Ibidem, p. 154; în n. 5, are în vedere ediția de la Bonn a lui Ioan Cantacuzino și cartea lui C. Jireček, Geschichte der Bulgaren, Praga 1876, p. 389, unde într-adevăr se înregistrează „Komnenenhain” (anul 1337).
8 G. Murnu, op. cit., p. 154.
9 Ibidem, p. 155.
10 K. Hopf, Griechenland im Mittelalter und in der Neuzeit, ediție specială din Allgemeine Encyclopädie der Wissenschaften
und Künste (ed. J. S. Ersch und J. G. Gruber), Leipzig 1867, p. 165 (pe online, din 23. II. 2009).
11 A se vedea M. Freedman, The Transmission and Reception on Benjamin of Tudelaʼs Book of Travels from the twelfth
Century to 1633, Manchester 2016, pp. 28-68 (online); A. David, Jewish Travelers from Europe to the East, 12th -15th Centuries,
în Miscelánea de Estudios Arabes y Hebraicos. Sección Hebreo, vol. 62/2013, p. 13: peste 24 de exemplare (mss).
12 Apărute în Balcania, I, 1938, p. 16, n. 2, sau în Analele Academiei Române. Memoriile Secției Literare. Seria III, tomul
IX, 1941, p. 56.
13 Noul Album Macedo-Român, vol. II, Freiburg i. Br., 1965, p. 339; Al. Gica, Armânjlj. Figures and Facts, Constanța 2016,
p. 20; Maria Magiru, Românii balcanici - aromânii, Biblioteca Culturii Aromâne (Proiect Avdhela), 2016, p. 10; Just how „Greek”
was the Byzantine Empire ?, în Macedonian Truth Forum (material postat pe internet în 2. X. 2018), pp. 213-214, notele 1 și 2.
14 K. Barzos, He Genealogia ton Komnenon, Tesalonic 1984, p. 26.
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ca reală informația învățatului
Mihail Psellos privind așezarea
europeană Comne, pe când
alt grec pe nume K. Amantos
- deja în 1938 - în chip corect
a localizat în Tracia leagănul
dinastiei Comnene, adică în
satul Comne15; este adevărat
că mai târziu Comnenii vor
achiziționa bunuri imobiliare
în Asia Mică, în Paflagonia, nu
departe de Kastamon (astăzi
Kastamuni)16; 3) A. A. Vasiliev, menționat ca bizantinist
slav, realmente nu a susținut
obârșia asiatică a Comnenilor17.
În continuare, apreciem
că este util să prezentăm și
alte elemente și reflecții, în
scopul soluționării irevocabile a actualei teme. Neîndoielnic, aserțiunea lui Karl
Hopf trebuie luată în considerare, deoarece cuvântulcheie („stammverwandten”)
este pus în ghilimele, ceea
ce înseamnă că el l-a împrumutat fie dintr-un manuscris
din opera evreului Beniamin,
fie din altă sursă neindicată
în aparatul critic. Parcurgând
expunerea sa, am constatat că
specialistul neamț nu a agreat
parada de erudiție, citatomania (ne referim la trimiterile
bibliografice infrapaginale).
Cu toate acestea, a inventariat
o bibliografie generală extrem
de bogată în p. 68 și urm. Interesant de remarcat că același Hopf a etichetat ca imprecisă („ungenau”) ediția pe
care a utilizat-o, cea scoasă de A. Asher (The Itinerary of Rabbi Benjamin of Tudela) la Londra - Berlin, în 1840. De
reținut și aceea că teza lui George Murnu a fost considerată demnă de atenție de către bizantinologi străini de
marcă; unul deja e pomenit (A. A. Vasiliev)18.
15 Cf. The Oxford Dictionary of Byzantium (ed. Al. Kazhdan et alii), II, Oxford - New York 1991, p. 1143. Pe aceeași linie
s-au poziționat, de exemplu, L. Bréhier (Vie et mort de Byzance2, Paris 1969, pp. 222 și 494, n. 1703), S. Dașkov (Dicționar de
împărați bizantini, trad. rom., București 1999, p. 307) și Al. Každan (autorul medalionului „Komnenos”, din lexiconul The
Oxford..., citat la începutul prezentei note). Vezi și N. Bănescu, Istoria Imperiului bizantin (ed. T. Teoteoi), II, București 2003, p.
649, în egală măsură K. Sathas - alt renumit bizantinist - care, în The History of Psellus (în limba greacă), Londra 1899, p. 275,
sub voce, a notat că de la patria lor, Cómne, s-au numit Comneni viitorii cârmuitori ai Bizanțului.
16 Tot F. Chalandon (Essai sur le règne dʼAlexis Ier Comnène, Paris 1900, p. 21, n. 5) a arătat - fundamentat - că Paparrigopoulos a greșit când a desemnat Paflagonia locul de sorginte al Comnenilor.
17 A. A. Vasiliev, Histoire de lʼEmpire byzantin (trad.), II, Paris 1932, p. 1: familia greacă a Comnenilor provenea dintr-un
sat așezat nu departe de Adrianopol, dar îndată la subsol același autor adnotează că „recent” s-a emis ipoteza - se referea la comunicarea lui G. Murnu din 1924 - că acești Comneni s-au născut într-un ținut al vlahilor, într-o Valahie.
18 Vezi nota anterioară. De asemenea Georgina Buckler, Anna Comnena. A Study, Oxford 1929, p. 265 (însemnare din cartea
lui G. Murnu, op. cit., p. 49, n. 106, făcută de regretatul Prof. N. -Ș. Tanașoca, editorul științific). La rândul său, Georgina Buck-
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Evident, un cercetător meticulos ar avea șansa să identifice in extremis lucrarea din care s-a inspirat K. Hopf ce
nu poate nicidecum să fie acuzat de superficialitate ori de falsificarea unor date istorice. De notat în subsidiar că
simpatia sau înclinarea lui Manuel I Comnenul nu s-a îndreptat exclusiv înspre românii sud-dunăreni; de pildă, cu
prilejul unei expediții contra regatului ungar spre a-l aduce la ascultare, acest bazileu a făcut donații mănăstirii
întemeiate în preajma anului 900 de voievodul bănățean Glad, ctitorie situată în sudul Banatului lângă Dunăre.
Iată textul: „…quondam Glado et Manuele monasterio vestro collatis”. Pe cel din urmă l-am identificat cu împăratul constantinopolitan. Pe urmă, mai multe cruci pectorale bizantine din secolele VI-XII, deci și din perioada
Comnenă, expuse azi la Muzeul Banatului din Timișoara, provenind din locuri neprecizate din sudul Banatului (de
pe ambele maluri ale fluviului), au firește importanța lor; unele din ele vor fi fost purtate de cârmuitori bisericești.
De adăugat că politica danubiană a Comnenilor a determinat o afluență de monede bizantine și în S-V României
de azi, monede ce confirmă prin număr și arie nu numai relațiile comerciale, ci și ruta operațiilor militare, ba chiar
prezența temporară a unor garnizoane; la rândul său, geograful și cartograful arab al-Idrisi/Edrisi din secolul al
XII-lea relata că unii comercianți “greci”, adică bizantini, făceau negoț în părțile Banatului19.
Încă o chestiune ce merită a fi relevată: în Chronographia (VII, I, 8), mai bine zis în Istoria lui Mihail Psellos, găsim
știrea că garda de corp a lui Isaac I Comnenul (1057-1059) era constituită doar din luptători de același sânge cu el –
„epi toutois syngenikô hemati to sôma pistevsas...”20, și nu din propria familie („from his own family”), precum vedem
tălmăcită expresia cu pricina în unele versiuni englezești, deoarece înainte de a renunța la domnie, călugărindu-se
- fiind foarte grav bolnav - , împăratul de care vorbim și-a luat rămas-bun de la soție, fiică, frate și nepot (VII, I, 89).
Ținând seama de faptul că tot M. Psellos precizase într-o altă scriere (cum s-a mai spus) că primii Comneni erau
originari din Comne - localitate aflată într-o zonă prin excelență vlahă, potrivit unor documente diacronice vrednice de crezare21 -, avem convingerea că în ceea ce privește inșii din garda personală a lui Isaac avem de-a face cu
vlahi, oameni de la munte sau munteni, nu puțini inși din acest neam fiind prezenți cu ocazia intrării grandioase
a aceluiași Isaac în Cetatea de pe Bosfor (VII, I, 40), munteni consemnați altminteri - într-o circumstanță diferită,
însă, și numărând atunci 5 000 de războinici - de către Ana Comnena în opera închinată părintelui său, Alexie I
Comnenul (1081-1118); acești munteni „nu pot fi decât vlahi”, cum accentuează un competent specialist străin22.
Înainte de a încheia, să amintim în plus că marele bizantinist britanic Steven Runciman (1903-2000) a punctat
că tatăl împăratului Isaac Comnenul a fost un militar din Tracia, după toate probabilitățile un vlah - „His father was
a Thracian soldier, probably a Vlach”23, iar într-o monografie apărută acum câțiva ani dincolo de Ocean și dedicată
eruditei scriitoare Ana Comnena (1083-1153), se afirmă că motivul eludării de către ea a originii umile a Comnenilor este că ei ar fi descins din vlahi balcanici24, raționament specificat de însuși George Murnu la timpul său25.
Pe temeiul considerațiilor înșirate supra, până la rezolvarea definitivă a problemei de față, înclinăm să credem
că e posibil ca și românii din dreapta Dunării să fi dat Bizanțului o casă imperială; se știe că persoane din unele etnii
străine (cazară ori armeană, bunăoară) au accedat, la un moment dat, pe tronul împărătesc de la Constantinopol.

ler (ediția a II-a, Oxford 1968) este citată de Bárbara Letícia Chimentão, Anna Comnena e os saberes de uma princesa na Idade
Média (séculos XI e XII), Curitiba 2015 (Universidade Federal do Paraná, online), p. 11.
19 Pentru acest paragraf, să se vadă comentariul și literatura de specialitate din volumul propriu, Contribuții la istoria Banatului, Timișoara 1990, pp. 70-71, inclusiv notele. Citatul în latinește l-am preluat de la E. Glück, Cu privire la istoricul părților
arădene în epoca voievodatului lui Ahtum, în vol. colectiv Studii privind istoria Aradului, București 1980, p. 147, n. 83; autorul
însă nu l-a recunoscut pe bazileul bizantin. Cf. și Alois Tăutu, Griechische Klöster im mittelalterlichen Ungarn, în rev. Buna-Vestire, Roma, XIV, 1 (1975), pp. 185-186.
20 Textul elin editat de K. Sathas (vezi n. 15), p. 192, rândul 4 de sus; dacă garda personală în discuție ar fi fost romeică
(bizantină), cu siguranță că ar fi fost denumită cu acest termen consacrat, căci epitetele elin, romei și romeic au fost utilizate de
Psellos în alte locuri (în originalul grec: III, 9 din p. 30; V, 36 din p. 86; VII, I, 70 din p. 223 etc.). Compară cu Mihail Psellos,
Cronografia (trad. R. Alexandrescu), Iași 1998, pp. 146 (§ 8), 36 (§ 9), 73 (§ 36) și 168 (§ 70).
21 Amănunte la G. Murnu, op. cit., p. 154.
22 Alexiada (trad. de Marina Marinescu, note de N. -Ș. Tanașoca), II, București 1977, pp. 17-18 (n. 1: afirmația dintre ghilimele aparține primului editor, Bernard Leib); cf. Fontes Historiae Daco-Romanae (ed. Alexandru Elian și Nicolae -Șerban
Tanașoca), III, București 1975, p. 548, nota adițională.
23 Am împrumutat citatul din opera sa în trei tomuri, A History of the Crusades, vol. I, Cambridge University Press (Paperback), 1987/1999, p. 54; operă transpusă și în românește.
24 A se revedea n. 18: lucrarea semnată de B. L. Chimentão (aceeași p. 11).
25 G. Murnu, op. cit., p. 152. p.s. Și pe această cale aduc alese mulțumiri D-lui acad. Ioan-Aurel Pop care a parcurs paginile
de față, cu concluzia: „Articolul este judicios, ca toate cele scrise de Dvs., și merită publicat. E bine să fie readusă în atenție
chestiunea”.
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RUTINA ÎN VIAŢA CREŞTINULUI PRACTICANT
Student DARIUS GHERA ROTARIU
„Câți dintre voi Duhului lui Hristos părtași v-ați făcut, luați aminte ca în nici un lucru, fie mărunt, fie mare, să nu vă
purtați cu dispreț și harul Duhului să nu-l dosădiți, ca să nu vă scoateți din viața căreia, iată, părtași v-ați făcut” (Sf. Macarie
cel Mare, Omilii duhovnicești).
Atât în viața noastră privată dar și în cea publică, rutina se regăsește mai tot timpul. În familie ea apare mai devreme
sau mai târziu, inevitabil. Cu toate acestea, rutina este un fenimen îngrijorător pentru viața celor căsătoriți. Precum este
rugina pentru metal, așa este rutina pentru cei căsătoriți1. Ea ajunge să se manifeste printr-un sentiment sec, iubirea de
la începutul întâlnirii celor doi dispare iar sentimentele se risipesc. Fie soția, fie soțul ajunge să se comporte cum îi vine și
să lase frâu liber instinctului iar dacă aceste deviații se repetă, acțiunile fiecaruia devin o rutină. Și copilul dintr-o familie
se poate confrunta cu aceste probleme. Obiceiurile proaste, lipsite de educație dar poate și păcătoase pot apărea de-a
lungul timpului în viața unui copil, de aceea părinții sunt datori să aibe mare grijă și să acorde multă atenție pentru un
bun proces de creștere și educație a lui.
Bineînțeles că această rutină poate ajunge și în sânul Bisericii. Preotul Victor N. Popescu atrage atenția asupra unui
fapt cu totul grav și îngrijorător. Cunoaștem numeroase cazuri de o slujire făcută fără atenție, poate chiar cu nepăsare.
Atât din ceea ce am văzut dar și prin ceea ce facem, iar aici mă refer la numeroasele slujbe la care participăm ( fie în strană
sau altar, în poziția celui care slujește, fie în afara acestora, în rolul unui simplu credincios) deoarece nu de puține ori ne
cuprinde rutina, plictiseala sau neatenția. Un exemplu pozitiv la toate aceste stări care ne cuprind este exemplul celor
convertiți. Nu de puține ori am văzut exemplul unor oameni convertiți care au descoperit mai târziu Ortodoxia și care
cu multă atenție participau cu întreaga ființă la slujbele din Biserica noastră (atât creștini simpli, mireni, dar și monahi
cu viață sfântă care ne sunt cunoscuți prin literatura de specialitate).
Pentru a evita această stare neplăcută și dăunătoare atât pentru creștinul mirean dar și pentru cler, trezvia este medicamentul pe care trebuie să îl dobândim din „farmacia duhovnicească” a Mântuitorului. Trezvia se manifestă în diferite
moduri și anume prin sporita atenție a vieții liturgice dar și printr-o dreaptă socoteală care trebuie să fie prezentă în
activitatea noastră zilnică. Cuviosul Paisie Aghioritul ne sfătuiește să facem fiecare faptă cu dragoste. „Este nevoie de
multă atenție, prudență și discernământ! Chiar și oamenii duhovnicești procedează de multe ori ca și cum n-ar exista
Dumnezeu. Nu-L lasă pe Dumnezeu să acționeze”2, deși există mijloace duhovnicești prin care se pot rezolva anumite
situații duhovnicești grele. De multe ori exsită o anumită patimă în rutina noastră. Fie mândria sau slava deșartă ne pun
in dificultate (mai ales) atunci când suntem la slujbă. În acest sens Cuviosul Paisie oferă un remediu pentru toată lumea
spunând că dacă fiecare se întoarce în fiecare zi să pună înlăuntrul său ceva duhovnicesc, care va respinge ceva lumesc
și păcătos (ex. rugăciunea), și așa încet-încet, dezbrăcându-se de omul cel vechi, să-și pună în memorie închipuiri sfinte
în loc de păcătoase, să schimbe cântecele cu psalmodieri și revistele lumești cu cărți duhovnicești.
Slujirea lui Dumnezeu nu este un simplu gest ritual sau o acțiune care trebuie repetată/ săvârșită doar de dragul de
a o săvârși (am făcut-o şi pe asta, mai bifăm o slujbă în catastiful duhovnicesc), ci o adevărată taină spre care îngerii din
cer privesc înfricoșați. Această acțiune de îndumnezeire a omului trebuie făcută cu multă luare aminte. Nu poți participa
la slujbă oricum așa cum nu te poți comporta cu cel iubit oricum. De aceea trebuie să luăm aminte și să fim conștienți,
în deplină trezvie și priveghere. Să ne gândim numai la ceea ce spun rugăciunile care se citesc în timpul Sfintei Liturghii
cum sfinții îngeri slujesc dimpreună cu preoții și se uită cu sfială la Sfânta Jertfă în timp ce preotul are demnitatea de a o
săvârși pentru poporul credincios, dar și la numeroasele întâmplări povestite în Viețile Sfinților sau în Proloage când unii
oameni văd cu ochii lor în timpul rugăciunii îngeri ori sfinți, un prunc pe Sfântul Disc care se jertfește ori atunci când se
împărtășesc simt ca au gustat de carne și sânge în chip real pentru a risipi urma de îndoială din inima lor.
Pentru a reuși să scăpăm de rutina păcătoasă și să revenim la calea pocăinței și a îndumnezeirii, trebuie să ne lepădăm
de tot ce ne separă de Dumnezeu și să întâmpinăm pe fiecare cu dragoste. Viața spirituală este ca și cum am călători
împotriva curentului într-o barcă cu vâsle. Lumea, trupul și diavolul se luptă împotriva noastră și împotriva progresului
nostru. Dacă barca noastră este împovărată cu greutatea păcatelor și patimilor pe care noi le prețuim, nu vom ajunge
nicăieri. De fapt, vom da înapoi, și am putea chiar să ne scufundăm. Așadar, ceea ce trebuie să facem este să aruncăm
încărcătura pe care o prețuim așa de mult dar care ne trage înapoi. Atunci vom fi în stare să mergem înainte, spre ceea
ce am fost creați să atingem: unirea cu Dumnezeu3.

1 Părintele Nicolae Tănase, Soțul ideal, soția ideală, Editura Anastasis, Sibiu, 2011, p. 152
2 Cuviosul Paisie Aghioritul, Cuvinte Duhovnicești-Trezire Duhovnicească (Volumul 2), Ed. Evanghelismos, 2017, București,
pg. 78.
3 https://doxologia.ro/familie/reflectii/iesirea-din-rutina
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JURNAL DE SUFLET (VIII)
Prof. CRISTIAN-ILIE BĂLEANU
Eterna împărăție găzduia toată existența, iar totul însemna fericire. Să îmi fie cu iertare îndrăzneala ce ar putea
aluneca în a gândi lucruri mai presus de gândire, căci țin ca imaginația mea să nu depășească contemplarea
tainelor ascunse în eternitate. Acea exaltare - obârșie a împlinirii interioare similară cu cea regăsită-n rugăciune.
Nimic mai mult decât laudă lui Dumnezeu. Putem aduce mai multe jertfe, putem sluji în mai multe feluri. Atunci
inima zdrobită și smerită va renunța la sine, pulsând o viață curată.
Să fi existat vreo manifestare premergătoare rugăciunii, în ceea ce privește ființarea lumii nevăzute? Mă îndoiesc.
Ființele imateriale știau un singur cuvânt, aveau un singur gând, ce îngloba toate formele de exprimare. Rostirea
continuă a acestui cuvânt era mai armonioasă decât bătăile inimii. Numele Creatorului dăinuia pe notele celei mai
dulci ale armoniei creației. Numai că, la un moment dat, din rugăciunea profundă se întrerupse căpetenia îngerească
și în loc de „Doamne!” a spus „eu”. S-a regăsit atunci mai singur și mai trist în mijlocul razelor divine ce nu îl atingeau.
Fiind obișnuit cu ritmul neîncetat al rugăciunii, nu se oprii din contemplarea sinelui nici după conștientizarea
greșelii, ci atrase cu puterea de odinioară și alți îngeri în jurul său. Cred că după fiecare „eu” se strâmtorează și mai
mult în interiorul decepției sale. Decepție ce a înghițit atâtea ființe, un loc devenit tot mai claustrat.
Cugetasem toate acestea cu mult timp înainte, pe când încercam să îmi înfățișez conținutul Scripturii presărând
logică printre anumite versete ambigue. Sunt idei ce încă mai străbat mintea mea lipite de temerea enunțată la
început. Însă am hotărât ca pronumele de politețe ce-l folosesc la începutul rugăciunilor să prevaleze orice formă
de individualism, în activitatea mea. Poate că în acest fel, pe lângă fericirea pe care cred că aș dobândi-o, nu voi
mai fi nesigur pe gândurile mele.
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BUNA-VESTIRE -,,ÎNCEPUTUL MÂNTUIRII LUMII’’
Preot AUREL FEDIUC
,,Și îngerul i-a zis: Nu
te teme, Marie, căci ai
aflat har la Dumnezeu.
Și iată vei lua în pântece și vei naște Fiu și
vei chema numele lui
Iisus’’ ( Luca 1 , 30-31 ).
Iubiți credincioși.
Voia lui Dumnezeu a
fost ca în acest binecuvântat anotimp când
întreaga natură reinvie
la viață sub razele calde
ale soarelui să serbăm
această măreață zi, când
îngerul ne vestește
că cea binecuvântată
(Luca 1, 28 ), Fecioara
Maria, va naște după
trup pe Iisus-,,soarele
dreptății’’. Orice veste
bună ne bucură pe
fiecare dintre noi, dar
taina creștinătății (I Tim.
3, 16 ) ne copleșește de
bucurie. Această veste
era așteptată de oameni
și întreaga creaţie de
mii de ani. Dumnezeu a hotărât- încă de
la căderea în păcat a
protopărinților Adam
și Eva – prin anunţarea ,,protoevangheliei’’
(Facerea 3, 15), să fie
vină femeie, calitativ
superioară,
,,aleasă’’,
prin care să vină Domnul Hristos în lume, prin
întrupare de la Duhul Sfânt, ca să mântuiască omenirea. Iată că lumina și veșnicia vieții au fost vestite de îngerul
Gavriil unei Fecioarei sfinte din Nazaretul Galileii. Împlinirea protoevangheliei a urcat prin voia lui Dumnezeu până
la Sfânta Fecioră Maria.
Iubiți credincioși, vă mărturisesc că, stăpânit de emoții, cu ,,cutremur’’ și cu nevrednicie, voi încerca să vorbesc
despre întruparea Mântuitorului nostru Iisus Hristos din pântecele feciorelnic al Preasfintei Fecioarei Maria,
taină care a dat un caracter temporar spuselor înțeleptului Solomon: ,,nu este nimic nou sub soare’’ (Ec. 1,
9). Această sărbătoare are dată fixă - 25 martie- şi cade totdeauna în Postul Mare, fiind dedicată în mod special
ca praznic al Maicii Domnului, care se împlineşte la Crăciun (când prăznuim Nașterea Domnului Iisus Hristos).
Buna Vestire este cea una dintre cele mai vechi sărbători și simbolizează începutul mântuirii neamului ome-
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nesc. De aceea, Maica Domnului este numită în paraclise și acatiste: ,,…de lumina ta pururea ne bucurăm,
bucură-te lumină a toată lumea, bucură-te cea prin care s-a deschis raiul’’ etc., numind-o și pe ea cu atribute
ale Mântuitorului, ca rezultat al filiației desăvârșite între ea și Fiul ei. Îngerul Gavriil, trimisul lui Dumnezeu,
vine într-o cetate din Galileea, al cărei nume era Nazaret, la o Fecioară logodită cu un bărbat, Iosif, din
neamul lui David; iar numele fecioarei era Maria ( Luca 1, 26-27 ).
Sfânta Fecioară Maria era doar încredințată dreptului Iosif spre ocrotire, de altfel știindu-se sfântă și curată,
ea arată multă uimire. Ea a confirmat spusele proorocului Isaia care a proorocit cu sute de ani înainte: ,,Pentru
aceasta Domnul meu va da un semn: Iată fecioara va lua în pântece și va naște fiu...’’ (Isaia 7, 14). Vom vedea că
îngerul o salută împărăteşte, ori salutul: ,, Bucură-te, ceea ce ești plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată
ești tu între femei’’ ( Luca 1, 28 ) și atitudinea plină de reverență a îngerului ne indică faptul că Sfânta Fecioară
Maria era deja un izvor de binecuvântare (ca și Patriarhul Avraam în Facerea 12, 2 ) și urmare acestor stări
de maximă sfințenie ființa ei curată va rodi’’ (Prot. Dr. Ioan Bude, Temeiuri biblice noutestamentare cu privire
la oficierea Sfintelor Taine și ierurgii bisericești vol. 2, Mirungerea, p. 36, Ed. Învierea și Eurobit, Timișoara 2017 ).
Sfânta Scriptură ne spune prin Sfântul Evanghelist Luca: ,, Și îngerul i-a zis: Nu te teme, Marie, căci ai aflat
har la Dumnezeu. Și iată vei lua în pântece și vei naște fiu și vei chema numele lui Iisus’’ (Luca 1, 30-31).
Iubiţi credincioși, Sfânta Fecioară Maria (Miriam) va fi ,,fereastra’’ prin care va veni ,,Soarele Hristos’’ în
lume, cerul pe pământ în care va coborî Hristos, Templul Duhului Sfânt (fiindcă Duhul se odihnește veșnic
peste Fiul) și se va face ,,condiție’’( prin voia lui Dumnezeu) ca să umple prin Fiul firea omenească de
slavă, ,,slavă ca a unuia născut din Tatăl, plin de har și de adevăr’’ (Ioan 1, 14 ). Iisus Hristos va deveni Fiul
Omului și Fiul Fecioarei ca să devenim noi frați ai lui Hristos și fiii Fecioarei. Astfel, Maica Domnului este și
Maica noastră cea bună și ajutătoare.
,,O, milostivă și preaîndurată Împărăteasă a cerului și a pământului, Născătoare de Dumnezeu, pururea
Fecioară, miluiește cu mijlocirea ta poporul dreptcredincios și toată dreptcredincioasa creștinătate’’ (rugăciune către Preasfânta Născătoare de Dumnezeu de la Acatistul Bunei Vestiri). Observăm mai departe din
textul pericopei evanghelice că îngerul îi vestește că: ,,Acesta va fi mare și Fiul celui Preaînalt se va chema
și Domnul Dumnezeu Îi va da Lui tronul lui David, părintele Său. Și va împărăți peste casa lui Iacov în veci
și împărăția Lui nu va avea sfârșit’’ (Luca 1, 32-33).
Împărăția lui Iisus Hristos va fi Împărăție veșnică întrucât Biserica- Împărăția lui Dumnezeu de pe
pământ- presupune prezența veșnică a Sfântului Duh care urcă prin Sf. Taine (Botez, Mirungere, Euharistie)
la plinătatea ei, când ,,ne vom împărtăși mai cu adevărat în ziua cea neînserată’’ (rugăciune de la canonul
Împărtășaniei). În continuare, Maica Domnului (v. 34), uimită de închinăciune, spune : ,,Cum va fi aceasta, de
vreme ce eu nu știu de bărbat? Îngerul îi vestește: ,,Duhul Sfânt se va pogorî peste tine și puterea Celui
Preaînalt te va umbri...’’ (Luca 1, 35).
Iubiți credincioși, aceasta înseamnă că ,,minunea Întrupării ( Mântuitorului Iisus) a fost posibilă doar prin
sfânta și dumnezeiasca Mirungere, mare cât Cinzecimea, săvârșită de Duhul Sfânt asupra Sfintei Fecioarei
Maria ; dar și din vecie asupra ,Fiului lui Dumnezeu (cf. Isaia 61, 1-2 )’’ (Prot. Dr. Ioan Bude, Temeiuri biblice
noutestamentare cu privire la oficierea Sfintelor Taine Ierurgii bisericești , vol. II, Mirungerea, Ed. Învierea și
Eurobit. Timișoara, 2017 ). Așadar, Iisus a devenit prin Întrupare Unsul Domnului și Fiul Omului. Sărbătoarea
Bunei-Vestiri ne deschide perspectiva mântuirii noastre realizată de Domnul Hristos, dar pe care trebuie să
ne-o însușim prin urmarea lui Hristos (Marcu 8, 34). Maica Domnului cu multă smerenie împlinește voia lui
Dumnezeu: ,, Fie mie după cuvântul tău !’’ (Luca 1, 38), arătând supunere și ascultare desăvârșită, precum
odinioară Patriarhul Avraam- care a arătat credință și ascultare desăvârșită (cf. Evrei 10, 5-7 ).
Sărbătoarea Bunei- Vestiri este cu dezlegare la pește -un post mai puțin aspru- (tocmai datorită anunțului
bucuriei că se va întrupa Domnul Iisus) și chiar dacă sărbătoarea cade întotdeauna în Postul Mare, sunt
multe biserici și mănăstiri care îi poartă hramul. Această sărbătoare mai este numită Blagoveștenie și
este respectată și bine cunoscută de către toți credincioși Bisericii noastre. Noi mărturisim în Crez sau
Credeu următoarele: ,,Și întru unul Domn Iisus Hristos , Fiul lui Dumnezeu, Unul –Născut, Care din Tatăl S-a
născut mai înainte de toți vecii; lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut
iar nu făcut, Cel de o ființă cu Tatăl, prin Care toate s-au făcut; Care, pentru noi oamenii și pentru a noastră
mântuire și S-a pogorât din ceruri și S-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria și S-a făcut Om’’. Amin!
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UN MIC PROIECT, PENTRU UN MARE OM:
MARIANA DRĂGHICESCU
Preot MARIUS CRĂCIUNESCU
Duminică, 24 februarie la Căminul cultural din localitatea Clopodia, împreună cu un grup de 24 de copii și
tineri, urmăriți de o sală întreagă și filmați de postul de televiziune TEN TV Lugoj, pentru a fi ulterior redați în cadrul
emisiunii: „La givan cu frații Boian”, am prezentat un mic program (l-am numit eu, cultural-artistic-filantropic), în
memoria unui om, care ne-a îmbogățit foarte mult cu frumos, curăție, gingășie, dăruire de sine și mai ales cu cultivarea dragostei, prin măiestria vocii ei de privighetoare, iar acest om poartă numele de Mariana Drăghicescu. Iar
pentru ca profunzimea momentului să fie cu adevărat mare, la acest program a fost prezent și fiul ei, Alexandru
Pelici Drăghicescu, însoțit de soția lui, Roxana, prezență care a adus un mare plus de emoție.
Debutul proiectului s-a făcut cu o coregrafie, care imita mersul la priveghiul Marianei Drăghicescu, tinerii de pe
scenă depunând flori și candele lângă un tablou, din care ne „privea” blând , dar și dureros chipul atât de frumos
al privighetorii.
Esența programului, (ceea ce după spusele fiului Marianei Drăghicescu, Alexandru, i-a și dat o notă aparte de
originalitate și emoție), a constat în prezentarea unor teme, cu interpretare moral-teologică, din versul cântecului ei,
prin care am încercat să scot în evidență desprinderea conștiinței populare din stâlpul neclintit al învățăturii Sfintei
noastre Biserici. Aceasta a și generat o mare uimire și nădăjduiesc că și întipărirea unor învățături temeinice, căci,
după mărturiile unor oameni prezenți, chiar și dintre autoritățile locale, dintotdeauna au ascultat-o pe Mariana,
dar niciodată n-au „intrat” în înțelesurile cântecului ei.
În a doua parte a programului, fiul Marianei Drăghicescu, Alexandru, a avut o intervenție, prin care și-a exprimat
emoția „izvorâtă” din participarea la această omagiere a mamei sale, dar și recunoștința pentru inițiativă și munca
depusă, de a scoate în evidență una dintre particularitățile de bază ale cântecului ei, frumosul și armonia din versul
cântat și sigur și pentru faptul că o păstrăm în suflet.
În continuare, o bună prietenă a noastră, pe nume Fabiana Stroe, a interpretat o doină de-a Marianei Drăghicescu,
apoi unul dintre prezentatorii emisiunii de pe postul TEN TV Lugoj, pe nume Sergiu Boian, a recitat, din propria-i
carte, o poezie în grai bănățean.
Tema centrală dedicată acestui an, 2019, fiind satul românesc, a urmat prezentarea cu videoproiector a unor
minunate costume populare din satul meu natal, Gladna Română, iar încheierea a aparținut celor care au și început
programul, tinerilor de pe scenă, care au cântat un cântec al privighetorii noastre iubite.
După ce „a coborât cortina”, toți cei prezenți au avut parte de un alt moment inedit și emoționant, putând
vedea poze unice, cele mai multe din arhiva personală a Marianei Drăghicescu, aduse special de fiul ei, Alexandru.
Iar pentru că la început am spus că acest proiect a avut și o latură filantropică, după vizionarea fotografiilor
expuse, fiecare a putut pleca de la acest moment frumos și cu un souvenir, prin cumpărarea unor poze cu Mariana
Drăghicescu, sau a unui set de…impresii, luate de pe internet, cu păreri ale oamenilor de astăzi, și nu doar din Banat,
ci din toată țara, despre ce a reprezentat Mariana Drăghicescu pentru acest popor și cum a rămas ea în sufletele
atâtor oameni până astăzi, iar banii adunați au fost donați unui copilaș cu foarte mari probleme de sănătate.
Menționez încă un lucru important, și anume că la acest proiect mi-au fost alături si frații de slujire: pr. Tiberiu Gherasim, de la parohia Ferendia, pr. Ciprian Ene, de la parohia Cebza, precum și pr. Georgian Popovici, de la
parohia Stamora Germană, care a venit împreună cu soția lui, doamna preoteasă Rahela Popovici, precum și cu un
grup de tineri, frumos îmbrăcați în straie populare, cu care împreună au lucrat la școală și au adus spre vânzare
următoarele obiecte deosebite: icoane pe sticlă, candele, mărțișoare și broderii pe etamină, banii adunați din
vânzarea și a acestor obiecte întrând tot în contul băiețelului bolnav, Vlăduț.
Dau slavă lui Dumnezeu, că pe baza neprihănitului cuvânt, din cântecul Marianei Drăghicescu, am putut„semăna”
în sufletul celor prezenți și câteva învățături, propovăduite dintotdeauna, cu multă putere, de Sfânta noastră Biserică.
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ÎNTÂLNIREA FIILOR SATULUI
LA TOPOLOVĂȚU MARE
Diacon dr. RĂZVAN EMANUEL FIBIȘAN
Duminică, 3 martie, în localitatea timișeană Topolovățu Mare s-a organizat, printr-o frumoasă colaborare dintre
Parohia Ortodoxă, Primăria și Școala Gimnazială, un eveniment dedicat omagierii celor mai buni fii ai comunităţii.
La bucuria organizatorilor, localnicilor și a invitaților s-a raliat și Întâistătătorul Mitropoliei Banatului, care a fost
întâmpinat, la biserica parohială cu hramul „Sfântul Mucenic Gheorghe”, de reprezentanții autorităților locale și
de copiii și tinerii din comună, îmbrăcați în tradiționalul port bănățean.
Evenimentul a debutat cu slujba Acatistului Mântuitorului Iisus Hristos, oficiată de părintele paroh Ovidiu Foale,
împreună cu un sobor de preoți din satele învecinate. În cadrul slujbei au fost pomeniți atât ctitorii și binefăcătorii
sfântului lăcaș, cât și personalitățile remarcabile care au dus numele și faima acestui sat bănățean în întreaga lume.
Manifestarea a continuat la căminul cultural, unde a avut loc festivitatea de cinstire și de premiere a fiilor satului.
Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, în calitatea sa de preşedinte de onoare al Uniunii Jurnaliştilor din Banatul istoric, a
oferit Placheta de Excelenţă şi Diploma de Onoare la patru fii ai satului (profesori universitari, scriitori şi jurnalişti):
Prof. Dr. Ioan Viorel Boldureanu, Prof. Dr. Jiva Milin, Prof. Mircea Pora şi gazetarul Constantin Jichiţa.
„Uniunea Jurnaliștilor din Banatul istoric a venit să aducă cinste celor patru bărbați de seamă din această localitate, toți fii de țărani. Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a hotărât ca anul acesta, în Biserica Ortodoxă Română, să
fie declarat anul satului românesc, adică să ne întoarcem la rădăcini, să ne întoarcem acolo de unde curge izvorul
de apă cristalină: credința curată în Dumnezeu. Distinși laureați, dumneavoastră veți rămâne pe cununa de cinste a
acestei localități. Cinste părinților dumneavoastră care v-au crescut în dragoste de țară și în credința strămoșească!”,
a spus Mitropolitul Banatului.
Festivitatea a cuprins și un program de muzică și dansuri populare românești din zona de pustă a Banatului,
dar și recitaluri de poezie în grai bănățean. Au urcat pe scenă Ansamblul „Flori Bănăţene” din Topolovățu Mare și
Ansamblul „Junii Iosifalăului”, care au bucurat asistenţa cu o suită de jocuri populare din zona de şes a Banatului.
La acest moment de cinstire al fiilor satului, au fost prezenți profesori de la Catedra de Teologie din Timișoara,
ing. Titu Bojin, preşedintele Senatului Uniunii Jurnaliştilor din Banatul Istoric, Vasile Todi, preşedintele Uniunii
Jurnaliştilor din Banatul Istoric, Ovidiu Doţa, primarul comunei Topolovăţu Mare.
„E soare în sufletele mulţimii de oameni sosiţi la biserica din Topolovăţu Mare, în după-amiaza aceasta de
duminică, la început de primăvară. Nicicând n-a cunoscut comuna o asemenea sărbătoare de spirit ca acum.
Lumea de prin toate satele din jur a venit – cu mic, cu mare – să ia parte la rugăciune, în biserica lor, împreună
cu Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, cu profesori de la catedra de Teologie din Timişoara, să
primească răspunsuri la întrebări privind viaţa şi moartea, păcatul şi desprinderea de răutăţi, întoarcerea la credinţă şi dobândirea mântuirii. Simpozionul, sugestiv intitulat „Între Cer şi Pământ”, desemnează calea spre înălţimea
Cerului, printr-o viaţă în afara păcatului, întru mântuire. Copiii aceştia în straie populare, frumoşi ca nişte flori, au
întâmpinat ierarhul cu pâinea şi sarea preţuirii, a dragostei desprinse din florilegiul bunei cuviinţe învăţate de la
părinţi, de la bunici. Cu un asemenea moment poate că te întâlneşti odată în viaţă”, a spus Constantin Jichița, un
distins fiu al satului.
Prin toate momentele solemne, Topolovățu Mare, satul din partea de vest a țării, a renăscut pe noi coordonate,
sub semnul de a recupera anii ce s-au scurs în ritm prea lent şi prea cu puţin folos. Astfel, printr-un mod deosebit,
satul românesc bănățean nu numai că și-a adunat de pretutindeni fiii, ci le-a recunoscut contribuţia la consolidarea
prestigiului comunităţii locale. Cu toţii, oaspeţi şi săteni, şi-au exprimat bucuria de a fi martorii unor clipe inedite,
cu puternice reverberții istorice, puse, de acum înainte, în rama veșniciei, sperând într-o nouă revedere, ca semn
de înfrăţire sufletească cu valoare de paradigmă.
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Nu sunt decât o
banală frunză în
pomul vieții
Nu sunt decât o banală frunză în pomul vieții,
Martoră la vremile ce au trecut cu repeziciune
Și ce păcat că în bătaia soarelui am șoptit fără a spune,
Ce grea e suferința și tumultul din vremea bătrâneții.
Nu sunt decât o banală frunză în pomul vieții,
Trecut- au ploi și vânturi ce erau să mă doboare
Dar eu din voia Domnului rămas-am în picioare,
Din pricina virtuții din anii frumoși ai tinereții.
Nu sunt decât o banală frunză în pomul vieții,
Trezită din somn de razele dulci de soare
Mângâiată de fiorul vântului ce aduce alinare,
Și scăldată de roua înviorătoare a dimineții.
Sunt decât o banală frunză în pomul vieții,
Fiica a primăverii aducătoare de lumină
Înconjurată de culorile florilor ce închină,
Covorul colorat și verde în ciuda negurii și ceții.
Nu sunt decât o banală frunză pe pământ,
Scăldată de lacrimile ploilor răzlețe
Trezită de bataia soarelui ce parca pare rece,
Deasupra pomului frumos și falnic în care sunt.
Preot CONSTANTIN MILIN

Dumnezeu, Creatorul!
De pământ s-a apucat,
Pe oameni I-a creat,
Culoare vieții I-a dat
Și pe animale le-a întruchipat

Mi-s dă bisărică
Duminica îi sărbătoare
Aud la șapce zvonu-al mare,
Înçepe slujba dă gimneață
Șî satu parcă pringe viață.
Acuma merg ale bătrâne
Ele dântâi să să închine,
Sărută pră rând la icoane
Șî zâc în gând – agiută-m Doamne.
Trag zvonurli de mulce ori
Dă n-ai cum să nu ce-nfiori,
Façi cruçi, șî taçi, șî asculț slujba
Că linișce-i gimineața.
La zăçe șî eu m-am gătat
Șî la bisăric-am plecat,
S-ascult slujba a măi mare
Unge vin cu mic, cu mare.
Dășchid ușa, cruçe-m fac
Șî-m dau căçiula dân cap,
Zâc în gând o rugăçiune
Fac în lături plecăçiune.
Sărut Evanghelia
Șî icoana Precista,
Zâc o rugăçiune-n taină
M-așăz în față la strană.
Acolo-s șî alț copii,
Mai linișciț, mai zglobii,
Stau smirom la Liturghie
Până la mărire Țâie.
Atunçi slujba s-o gătat
Sufletu mi mai curat,
Părincili nafur-o dat
Șî-am vinit șî eu d-am luat.

Ape line, curgătoare
Păduri verzi, înfloritoare
Munți puternici și bogați
Câmpuri, dealuri ai lor frați

Bisărica dân satu meu
În suflet am s-o port mereu,
Că ori șî unge aș umbla
Nu-i ca șî-n bisărica mea.

Mulțumim lui Dumnezeu
Ieri, azi, mâine și mereu
Pentru lumea minunată
Pentru viața colorată.

Alcătuită de copiii din cadrul HIC cu ajutorul
părintelui DAN ŞIRIANŢU
RAISA PANDURU
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Cu duhul iertării
Cât ești cerule de sus
Cât ești cerule de sus
Multe suflete au ajuns
Pân’la tine acolo sus
De-ar ajunge și al meu
Să întâlnesc pe Dumnezeu
Creatorul meu și al tău
Cerule, tu știi?
La tine când voi veni?
Cerule tu știi mai bine
De mă-ngădui și pe mine
Să primesc fără suspin
Bolta cerului senin

Cu duhul iertării
Îi întâmpini pe cei
Ce sunt gata să-ți sărute
Icoana și altarul.
Doamne, îngăduința ta
E fără de margini,
Tu dai oropsiților
Pacea visată
Și gândul luminos
În matca zilei de mâine
Care nu va avea sfârșit.

PETRU JICHICI

Peisaj pascal

Toate cerurile spun
Unde ești omule bun
Pentru ce-ai venit în lume
Fă și tu atâta bine
Celuia de lângă tine
Și un cuvânt poate-i deajuns
Pentru toate mulțumindu-I
Lui Iisus

Sub ochii Tăi înlăcrimați cu sete,

Curgeau petale, parcă erau maci,
Și spinii îți dormeau adânc în plete.
Erai zdrobit, dar învățat să taci.
Părea că lumea și-a semnat sentința
Înlănțuind pe cruce-un Dumnezeu.
Tu ne-ai iertat și ți-ai rostit dorința:
- Părinte, iartă-l pe poporul Meu!

Și de El să-ți amintești
Pe oriunde te găsești
Că minuni a săvârșit
Mântuire aducând

Când cuiele se încleștau prin oase,
Romani veneau să vadă de-ai murit,
Privirea Ta spre Ghetsimani se-ntoarse,
Să-l vezi pe Iuda dacă s-a căit.

Tu cărarea de-ai greșit
Spune-i Tatălui iubit
Câte rele de-ai făcut
Mai mult rele decât bine,
Doamne, iartă-mă pe mine
Și pe cei de neamul meu
Cu credință în Dumnezeu.
PETRU IOSIF TOMA

De câte ori te-am răstignit, Iisuse?
De câte ori te răstignesc pe an?
Și câte chinuri ziua ți-s aduse
Când bat păcatu-n cuie cu-n ciocan?
Iar câteodată-mi pare că-s cu Tine ...
Dar nu mă plec și poate te hulesc,
Și de pe cruce sângerezi spre mine:
- Sunt răstignit, dar totuși, te iubesc.
Preot IONUŢ FURDEAN
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ACTUALITATEA BISERICEASCĂ
Praznicul Învierii Domnului la Timişoara

Anul
acesta,
la
cea
mai
importantă
sărbătoare creștină, mii
de timişoreni au venit la
Catedrala Mitropolitană
„Sfinţii Trei Ierarhi” din
capitala Banatului, pentru
a participa la Slujba
de Înviere, oficiată de
Înaltpreasfinţitul Părinte
Ioan,
Arhiepiscopul
Timişoarei şi Mitropolitul
Banatului, împreună cu
un sobor de preoţi şi
diaconi. Potrivit rânduielii
liturgice, slujba a debutat
cu invitația de a lua
lumină, continuând, apoi,
cu tradiţionala procesiune
de înconjurare a sfântului
locaş.
Şi în acest an, prin
purtarea de grijă a
Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, mai multe eparhii din ţară s-au împărtăşit de Lumina Sfântă adusă de la
biserica Sfântului Mormânt din Ierusalim, de o delegaţie a Patriarhiei Române, condusă de Preasfinţitul Părinte
Timotei Prahoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor. De la Aeroportul Internațional „Henri Coandă”
din București, Lumina Sfântă de la Ierusalim a fost preluată și de delegația Arhiepiscopiei Timișoarei, fiind adusă
la Timișoara, de unde, apoi, a fost distribuită în Mitropolia Banatului.
La finalul Utreniei Învierii, potrivit obiceiului îndătinat, credincioșii au primit
„Paştile”, adică pâinea şi
vinul binecuvântate cu apă
sfințită, ca expresie a Jertfei
și Învierii Domnului.
Sfânta
Liturghie
a
praznicului
Învierii
Domnului a fost săvârşită
dimineaţa,
de
către
Înaltpreasfinţitul Părinte
Mitropolit Ioan, înconjurat
de un sobor de preoţi
şi diaconi, în prezenţa
a numeroşi credincioşi.
În
cadrul
acesteia,
Înaltpreasfinţia sa a vorbit
despre
semnificația
praznicului
Învierii
Domnului.
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Pelerinajul Floriilor la Timişoara

La
Timișoara,
comemorarea marelui praznic al Intrării
Domnului în Ierusalim, numit în popor
și Floriile, a debutat
în ajunul sărbătorii,
prin îndătinatul pelerinaj al credincioșilor
bănățeni cu icoane,
flori și ramuri verzi de
salcie în mâini.
Procesiunea Floriilor din capitala Banatului a reunit clericii și
credincioșii din parohiile urbane, într-o
acțiune cu caracter
doxologic și anamnetic, actualizând evenimentul din istoria
mântuirii, când Mântuitorul Hristos a intrat cu ovații, înainte de sărbătoarea Paștilor, în cetatea Iersusalimului.
Litania s-a desfășurat pe următoarele trasee:
Biserica Parohiei Timișoara-Iosefin – B-dul 16 Decembrie 1989 – Podul Traian – Catedrala mitropolitană;
Biserica Parohiei Timișoara-Elisabetin (Piața Crucii) – strada Protopop Dr. George Dragomir – B-dul Mihai Viteazul – Catedrala mitropolitană;
Mitropolia Banatului – B-dul C.D. Loga (trotuar) – Catedrala mitropolitană.
Împreună cu Înaltpreasfinţitul Părinte Ioan, Arhiepiscopul Timișoarei și Mitropolitul Banatului, cele trei grupuri
de pelerini s-au îndreptat de la bisericile parohiale centrale și de la reședința mitropolitană, în duh de rugăciune și
în armonia imnelor de laudă, spre Catedrala mitropolitană, unde au fost întâmpinaţi de Preasfințitul Părinte Paisie
Lugojanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Timișoarei.
Procesiunea Stâlpărilor s-a încheiat pe platoul din fața Catedralei, când toate cele trei grupuri de pelerini s-au
reunit într-o frumoasă comunitate de credincioși, mărturisitori ai Dumnezeului-Înomenit. Programul liturgic a continuat în interiorul sfântului lăcaș de cult cu săvârșirea Slujbei Vecerniei Mari și a Litiei, oficiată de Preasfințitul Părinte
Paisie Lugojanul, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, în prezența Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Ioan.

Binecuvântare de biserică
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În prima zi a Sfintelor
Sărbători
de
Paști,
Înaltpreasfințitul
Ioan,
Mitropolitul Banatului a poposit
în mijlocul credincioșilor
din Parohia Timișoara- Zona
Steaua, unde a participat la
Vecernia Învierii, alături de
preoții slujitori, părintele paroh
Ioan Mezinca și părintele Ioan
Ache Novac, precum și de
numeroși credincioși ai acestei
parohii.
În după amiza zilei,
Chiriarhul a fost întâmpinat de
credincioșii parohiei îmbrăcați
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în frumoase costume populare, reprezentând toate regiunile țarii noastre. După slujba Vecerniei Învierii, Părintele
Mitropolit Ioan a stropit cu agheasmă altarul, naosul și pronaosul bisericii parohiale.
Prezența Părintelui Mitropolit Ioan a fost una reprezentativă, întrucât din Ziua Învierii anului 2019 se va putea
sluji Sfânta Liturghie la noul altar al bisericii cu hramul Nașterea Maicii Domnului.
Părintele Paroh Ioan Mezinca a mulțumit Chiriarhului pentru binecuvântarea și dragostea pe care a arătat-o
credincioșilor acestei parohii întru rugăciune. Credincioșii parohiei, ce provin din toate zonele țării, au făcut eforturi
mari pentru a înălța noua lor biserică, care este casa lui Dumnezeu; a fost un moment de mulțumire jertfelnică
după modelul Domnului Hristos, care după Învierea Sa, ne-a arătat că suntem fiii lui Dumnezeu.

Întâlnirea cercului misionar preoțesc în parohia Recaș II, protopopiatul Timișoara II

În prima duminică din Postul Mare, Duminica Ortodoxiei, în parohia Recaș II din Protopopiatul Timișoara II,
s-a săvârșit Sfântul Maslu de obște pentru credincioșii parohiei. Soborul preoților slujitori, condus de protopopul

locului, preotul Mircea Szilagyi, a fost alcătuit din preoții din parohiile ce alcătuiesc cercul misionar din zonă, în
număr de unsprezece: Recaș I și II, Albina, Moșnița Nouă, Moșnița Veche, Bazoșu Nou și Bazoșu Vechi, Bucovăț,
Izvin, Ianova și Herneacova.
Potrivit unei vechi tradiții din Banat, în posturile mari de peste an, în fiecare parohie rurală se săvârșește Taina
Sfântului Maslu când sunt invitați mai mulți preoți din satele din jur la slujirea tainei. Este un moment însemnat în
viața parohiei, prilej de intensificare a vieții duhovnicești pentru enoriași, de împărtășire din cuvântul de învățătură
rostit de unul din preoții invitați dar și de comuniune frățească.
După săvârșirea Sfintei Taine protopopul Mircea Szilagyi a rostit cuvântul de învățătură în care a vorbit despre
însemnătatea și sensul prăznuirii Duminicii Ortodoxiei în prima duminică din Postul Păresimilor. Prăznuim nu doar
restaurarea cultului sfintelor icoane ci și biruința dreptei credințe asupra tuturor învățăturilor eretice care se luptă să
abată credința creștinilor de la adevărul revelat. Totodată s-a făcut vorbire despre nevoia de a ne îndrepta și viața,
în această perioadă de post, după „dreptarul învățăturii sănătoase” (II Timotei 1, 13), astfel încât credința ortodoxă
să fie mărturisită și cu faptele și acțiunea, nu doar cu cuvintele. În încheierea cuvântului de învățătură, protopopul
a transmis cuvântul de binecuvântare și rugăciune al Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Ioan al Banatului, după
care a prezentat credincioșilor prezenți în biserică pe preoții slujitori.
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Cerc misionar în protopopiatul Lugoj

În cadrul cercurilor misionare
din cuprinsul Protopopiatului
Lugoj, în Duminica Ortodoxiei,
la biserica din parohia Gruni,
a fost oficiată Taina Sfântului Maslu, la care au participat
preoți și credincioși. Din soborul
de slujitori au făcut parte P.On.
Ioan Cerbu - protopopul Lugojului, preacucernicul părinte Petru
Pereş – preot paroh, PC. Bujor
Neamţu – preot pensionar, PC.
Dorin Ionescu - parohia Păru
şi PC. Cristian Cerbu – parohia
Adormirea Maicii Domnului din
Lugoj.
În cuvântul de învăţătură
rostit, la finalul slujbei, părintele protopop a accentuat un
pasaj din Evanghelia Duminicii
Ortodoxiei, referitor la găsirea
lui Mesia de către Filip şi chemarea adresată de acesta lui Natanael. Referitor la acest pasaj evanghelic părintele
protopop a creat un paralelism cu viaţa fiecărui om, care este într-o permanentă căutare şi alergare după lucruri
lumeşti, neglijând de multe ori căutarea cea adevărată, a lui Dumnezeu. Însă atunci când Îl găsește pe „Acela”, pe
Dumnezeu, simte că a găsit totul, asemenea apostolului Filip.
La rândul său, părintele paroh a mulţumit preoţilor şi credincioşilor prezenţi în biserică, dorind tuturor ca bucuria
comuniunii şi rugăciunile înălţate către Dumnezeu, să aducă mult folos duhovnicesc celor cel-L caută pe El.
Cercurile misionare din cadrul protopopiatelor eparhiei, constituie o latură importantă din activitatea pastorală
a preoţilor parohi, întrucât în cadrul acestora, pe lângă serviciile divine săvârşite în biserică, sunt purtate discuţii
şi lămuriri privitoare la viaţa Bisericii şi nevoile fiecărei parohii.

Procesiunea icoanelor în parohia Mașloc, protopopiatul Timișoara II

În
vinerea
primei
săptămâni
din
postul
Păresimilor, la inițiativa
părintelui Iliia PavloviciPătruț, parohul bisericii
ortodoxe din Mașloc, cu
sprijinul școlii gimnaziale
din Mașloc, a fost organizată
activitatea
,,Procesiunea
icoanelor”.
Acest
eveniment,
premergător duminicii întâi
din postul Paștilor,„Duminica
Ortodoxiei” care consacră
cinstirea sfintelor icoane în
Biserica Dreptslăvitoare, 100
de elevi însoțiți de profesori
și educatori au fost prezenți
în biserica parohială purtând
sfinte icoane în mâini. Aici,
preotul-paroh împreună cu
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părinte Dan Dologa (de la parohia ortodoxă ucraineană Remetea Mică), au oficiat slujba Te-Deum-ului și au susținut
două cateheze tematice: ,,Biruința icoanelor” și ,,Ce este icoana?”. La finalul activității a fost proiectat filmul documentar ,,Despre Sfintele Icoane” preluat de pe portalul doxologia.ro.
Alături de elevi au participat la această manifestare și câteva cadre didactice: Alina-Sorina Spineanu (director),
Melania Zamfor (profesor de religie), Maria Pavlovici-Pătruț, Iulia Dologa, Eleonora Drăgoi, Ramona Popescu, Aurora
Szigeti (prof. înv. primar) și Mariana Martin (educator).

Ciclu de cateheze pascale la Liceul Teoretic din Gătaia

În Săptămâna a II-a
din Postul Mare a fost
organizată
la
Liceul
Teoretic din Gătaia o serie
de cateheze tematice
cu tematică pascală.
Au pregătit și susținut
cateheze preoții: Călin
Negrea (parohia Gătaia),
,,Învierea lui Hristos”; prof.
Tiberiu Dan Gherasim
(parohia
Ferendia),
,,Virtuți ale postirii: măsura
gândului și a vorbei”; Iulian
Popa (parohia Colonia
Gătaia), ,,Cruce și Înviere”;
Marius
Crăciunescu
(parohia Clopodia), ,,Taina
Vieții”. Catehezele au fost
realizate pe baza Acordului
de Parteneriat încheiat
între Biserică și Școală și
prin sprijinul acordat de prof. Doru Popa, titular al Catedrei de Religie Ortodoxă de la Liceul din Gătaia.
Miercuri, 20 martie cu începere de orele 11,00 a fost susținută cateheza cu tema: ,,Jertfă și Bucurie în slujirea
Mitropolitului Vasile Lazarescu” de către preotul Valentin Bugariu de la parohia Birda. Elevii clasei a IX-a Șt. Soc au
putut viziona un mateial power-point care ilustează viața și activitatea ierarhului bănățean. Totodată copiii au putut
vedea o expoziție de carte, fotografie și presă bisericească despre Mitropolitul Vasile.
La final fiecare participat a primit în dar câte un calendar de buzunar editat pentru enoriașii parohiei Birda.

Conferinţa cu tema „Unic din prima clipă” la Lugoj

În ziua de 19 martie, în amfiteatrul Universităţii
Europene
Drăgan din Lugoj s-a
desfăşurat o conferinţă organizată de
Protopopiatul Ortodox
Român din Lugoj, cu
tema „Unic din prima
clipă” legată de problematica avortului.
Evenimentul i-a avut
ca invitaţi pe domnul
Conf. Dr. Dan Păscuţ
– medic ginecolog al
Clinicii de Obstertrică
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şi Ginecologie din cadrul Spitalului Odobescu din Timişoara şi pe domnul conf. Dr. Dumitru Cornean – Rectorul
Universităţii Europene Drăgan din Lugoj.
În cuvântul de deschidere, Părintele Ioan Cerbu – protopopul Lugojului a salutat prezenţa invitaţilor şi a celorlalţi participanţi.
În prelegerea susţinută, domnul Dr. Dan Păscuţ a vorbit, d.p.d.v. ştiinţific, despre modul în care se formează şi
evoluează viaţa în primele momente, odată cu apariţia embrionului, în cadrul materialului prezentat fiind incluse
şi teme de natură teologică susţinute de Sfinţii Părinţi şi scriitori bisericeşti, încă din primele secole, cu referire la
însufleţirea omului în etapa embrionară.
Domnul conf. Dr. Dumitru Cornean a prezentat auditoriului elemente ce ţin de domeniul juridic şi, de asemenea, viziunea privitoare la avort şi dreptul la viaţă, pe care le menţionează Codul Penal. S-a vorbit despre situaţia
demografică a ţării din anii 1966, 1980 şi 1990, momente cheie în istoria noastră, referitoare la natalitate şi avort.
Concluzionând despre tema întâlnirii, domnia sa spunea: „Libertatea fiecăruia dintre noi se opreşte acolo unde
începe libertatea celuilalt”, în sensul că cel purtat în pântecele mamei are libertatea de a se naşte şi de a trăi fără
ca mama să treacă peste această libertate!
Întâlnirea a continuat prin câteva întrebări adresate invitaţilor din partea celor prezenţi în sală.

Marşul pentru Viaţă la Sânnicolau Mare

Sâmbătă, 23 martie, la iniţiativa şi cu binecuvântarea Inaltpreasfinţitului Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, a
avut loc, pentru prima dată în oraşul nostru, Marşul pentru Viaţă, manifestare organizată de Protopopiatul Ortodox
Român Sânnicolau Mare.
Această manifestare s-a desfăşurat într-o însorită zi de primăvară, în care s-au reunit preoţii şi numeroşi credincioşii din cuprinsul protopopiatului Sânnicolau, precum şi invitaţi de la celelalte culte din oraş, fiind însoţiţi de
foarte mulţi copii.
Înainte de a se porni în marş, pe traseul obişnuit din noaptea Învierii, doamna doctor Maria Muntean, medic
de familie în Sânnicolau şi părintele Cristian Capota de la parohia Grabaţ, au fost invitaţi de părintele protopop
Marius Podereu să ţină câte o scurtă cuvântare, pe tema „pro viaţă” şi combaterea avortului.
Cei peste 400 de participanţi s-au deplasat, într-o atmosferă de sărbătoare pe străzile din traseu, trecând prin
centrul pietonal şi întorcându-se la biserica „Naşterea Maicii Domnului”, de unde a început marşul, în deplină
siguranţă din punct de vedere al circulaţiei, asistenţa de specialitate oferită de Poliţie, Jandarmerie şi CNAIR fiind
impecabilă.
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Marşul pentru Viaţă la Lugoj

Şi anul acesta, Lugojul s-a
numărat printre cele peste
500 de oraşe din România
şi Republica Moldova în
care s-a desfăşurat Marşul
pentru Viaţă, tema de anul
acesta fiind intitulată „Unic
din prima secundă”.
Pe plan local, evenimentul a fost organizat de Protopopiatele Lugoj şi Făget
în colaborare cu toate celelalte culte şi asociaţii creştine
din oraş, având acelaşi scop
comun, şi anume, afirmarea
dreptului la viață al copilului

nenăscut și conștientizarea gravității avortului.
Întrunirea participanţilor a avut loc, începând cu orele 12:00, pe esplanada din faţa bisericii cu hramul „Învierea
Domnului” de pe strada Caransebeşului, unde au fost rostite câteva alocuţiuni legate de acest moment important. Astfel, după cuvântul de bun venit adresat participanţilor de către Părintele protopop Ioan Cerbu , au vorbit
doamnele Gabriela Rădulescu, Cristina Furdean şi Maria Birău, care prin mesajele pline de conţinut, au arătat de
ce este important să susţinem viaţa celor încă nenăscuţi şi să luptăm cu toate mijloacele ce ne stau la îndemână,
împotriva acestei crime numite avort, la care, din păcate, multe femei din ziua de astăzi, recurg.
Din locaţia respectivă, cei peste 100 de participanţi, s-au deplasat, pedestru, prin centrul oraşului, fiind rostite
rugăciuni şi intonate cântece cu caracter creştin, totul culminând cu slujba Acatistului Sfântului Stelian, oficiată în
biserica cu hramul „Adormirea Maicii Domnului”. La finalul slujbei, părintele protopop Ioan Cerbu mulţumit tuturor pentru prezenţă şi implicare în evenimentul desfăşurat, transmițând totodată, şi cuvântul de binecuvântare al
Înaltpreasfinţitului Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului (a consemnat preot Cristian Cerbu).

Popas duhovnicesc la Mănăstirea Timișeni

În cadrul Săptămânii altfel (25-29 martie) pentru elevii Școlii Gimnaziale din Birda au fost planificate și realizate mai
multe activități educativculturale. Miercuri, 27
martie, preșcolarii și elevii de la Sîngeorge, Birda,
Mănăstire și Berecuța
însoțiți de de profesori,
educatori și preoți au
pornit spre Mănăstirea
Timișeni din comuna Șag.
Ajunși în Sfânta
Mănăstire copiii s-au
închinat în bisericile
așezământului monahal. În biserica cea nouă,
monahia Ana Lazăr a prezentat istoricul mănăstirii.
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Reunirea cercului misionar preoțesc în parohia Giarmata, protopopiatul Timișoara II

În duminica a
cincea din Postul
Mare, în care se
pomenește Sf. Cuv.
Maria
Egipteanca,
14 aprilie, în parohia
Giarmata din Protopopiatul Timișoara
II, s-a săvârșit Sfântul
Maslu
de
obște
pentru credincioșii
parohiei. La sfânta
taină au participat
preoții din parohiile
din zonă, constituite
într-un cerc misionar,
Giarmata, Giarmata
Vii,
Cerneteaz,
Covaci, Dumbrăvița,
Dumbrăvița Banat II,
Ghiroda Veche, dar și
preoți pensionari slujitori.
În cadrul sfintei
taine, după lecturarea
pericopelor scripturistice obișnuite, s-au înălțat rugăciuni pentru sănătatea celor ce participă la sfânta taină, fiind
unși cu nuntdelemn sfințit. Au fost pomeniți și credincioșii care din binecuvântate pricini nu au putut participa la
rugăciune, în special cei bolnavi și în vârstă.
Dupa Taina Maslului soborul de preoți slujitori au sfințit icoanele prăznicare ale bisericii și apoi s-au deplasat în
procesiune la noul lumânărar construit prin osteneala preotului paroh Sorin Vasiu și cu ajutorul preotului slujitor
Mihai Venter. Aici s-a săvârșit rânduiala de binecuvântare și sfințire a noului edificiu.
După săvârșirea slujbei protopopul Mircea Szilagyi a rostit cuvântul de învățătură în care a vorbit despre semnificația evangheliei acestei duminici din Ev. După Marcu 10, 32-45 în care vedem doi apostoli apropiați ai Mântuitorului, Iacov și Ioan, cerând Domnului cinste și întâietate. Vorbitorul a detaliat chemarea Mântuitorului adresată
fiecărui creștin în parte de a nu căuta slava și întâietatea ci slujirea și jertfirea pentru semeni, după exemplul lui
Hristos. Noi îi putem sluji pe cei de lângă noi prin milostenie, ajutorare, o vorbă bună, încurajări dar și prin susținerea celor aflați în necazuri și suferințe trupești și sufletești. Toate aceste osteneli ne ajută să îndepărtăm de la noi
„duhul trândăviei, al grijii de multe și, mai ales, iubirea de putere și stăpânire”, după cum spunem atunci când rostim
rugăciunea Sf. Efrem Sirul. La finalul vorbirii protopopul locului a transmis cuvântul de binecuvântare și rugăciune
al Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Ioan al Banatului, adresat tuturor preoților și credincioșilor aflați de față.
După slujbă preoții s-au întrunit în ședința cercului misionar și au discutat problemele curente ale parohiilor și
au participat, împreună cu credincioșii la agapă frățească pregătită de comitetul parohial.

Vizite la parohii din protopopiatul Timişoara I

Duminică, 17 martie. Vizită pastoral-misionară, efectuată de Prot. I. Bude şi Pr. misionar Ioan-Gelu Vasiescu.
După slujba Vecerniei, Preotul-paroh Nicolae-Iftimie Călin-Tiberiu şi Prot. I. Bude susţin în faţa credincioşilor, a
membrilor Consiliului şi Comitetului parohial, câte un cuvânt despre Biserica Vechiului Testament (după Evrei 11),
şi respectiv despre însemnătatea Postului Sfintelor Paşti.
Prot. I. Bude retransmite apoi preotului şi enoriaşilor din Uivar îndemnul I.P.S. Părinte Mitropolit Ioan, de a purcede neîntârziat la definitivarea documentaţiei şi obţinerea autorizaţiei de construire a unei noi case parohiale, în
paralel cu cea veche, pe care însă, o vor reabilita ulterior.
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Duminică, 24 martie. Vizită pastorală efectuată de Protopop I. Bude şi preot misionar Ioan-Gelu Vasiescu la
parohia Diniaş.
După oficierea Vecerniei, protopopul, preotul misionar, preotul paroh
Vasile Balogh, dimpreună cu membrii
din Consiliul şi Comitetul parohial, au
analizat planul de lucrări la construirea
şi extinderea noilor locaşuri de cult,
atât în parohie, cât şi în filia Sânmartinul Sârbesc. Întrucât aceste acţiuni trenează de prea mult timp şi în prezent
nu există soluţii inginereşti, preotul şi
credincioşii prezenţi s-au obligat ca
până de Sf. Paşti – 2019, să prezinte
la Protopopiat cele mai viabile soluţii
în acest sens.
Duminică, 31 martie.
Vizită pastoral-misionară,
efectuată de Prot. I. Bude
şi de Pr. Misionar Ioan-Gelu
Vasiescu, la parohia Cărpiniş.
După Vecernie, protopopul
Ioan Bude şi pr. mis. IoanGelu Vasiescu, împreună cu
preoţii Cristian-Gheorghiţă
Popa şi Macedon Cotuţiu
de la această parohie, s-au
întreţinut cu membrii Consiliului şi Comitetului parohial,
discutând despre pregătirile
de Sfintele Paşti (curăţenie
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generală în biserică, zugrăvirea gardului împrejmuitor) între care, prioritatea nr. 1 o reprezintă spovedania şi împărtăşirea tuturor enoriaşilor, în special a celor bolnavi, precum şi ajutorarea familiilor defavorizate.
S-a vizitat casa parohială aflată în construcţie (faza în „roşu”) stabilindu-se o etapizare a finisajelor, în funcţie
de posibilităţile de finanţare ale parohiei, dar mai ales de obţinerea de fonduri, fie de la bugetul de stat, fie din
diverse alte sponsorizări.
Duminică, 14 aprilie. Vizită pastoral-misionară efectuată de Prot. I. Bude şi Pr. misionar Ioan Gelu Vasiescu la
parohia Orţişoara, la slujba Vecerniei. Preotul-paroh Ionuţ Mura a susţinut cateheza duminicală cu tema: „Botezul
– o Sfântă Taină de integrare.
De ce ? şi în ce ? (Cf. Galateni
3, 23-29)”.
Prezenţi şi preoţii Ioan
Sâtea (pensionar) şi Ioan
Mura (Călacea), precum şi
membrii Consiliului şi Comitetului parohial.
Prot. Ioan Bude aduce
binecuvântarea şi urările pascale din partea I.P.S. Părinte
Mitropolit Ioan, face câteva
completări la cateheză şi
anunţă programul festiv de
Florii de la Catedrala Mitropolitană.
Pr. Ionuţ Mura şi membrii
Consiliului parohial comunică despre organizarea unei
ample acţiuni filantropice de
Sfintele Paşti: „Copacul cu
haine”, desfăşurată la nivel
naţional, constând din distribuirea de ajutoare (alimente, haine, cărţi şi rechizite şcolare pentru elevii premianţi, etc.).
În final, parohul informează asupra proiectelor de viitor ale parohiei: extinderea locaşului de cult, o pictură nouă
şi resistematizarea spaţiilor verzi din incinta bisericii.

Taina Sfântului Maslu la Chizătău

În duminica a patra din Postul Sfintelor Paști, în parohia Chizătău a fost oficiată Taina Sfântului Maslu de obște.
Un sobor de preoți, împreună cu pr. Ioan Cerbu, protopopul Lugojului au săvârșit rugăciuni stăruitoare pentru
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sănătatea sufletească și trupească a credincioșilor acestei parohii în biserica cu hramul „Nașterea Maicii Domnului”.
De asemenea, pr. Ioan Cerbu a rostit un cuvânt de învățătură prin care i-a îndemnat pe cei prezenți să fie stăruitori în
credință și să înmulțească în această perioadă de înălțare duhovnicească virtuțile creștine în viața și familiile lor. La
final pr. Valentin Birău a mulțumit clericilor și credincioșilor care au participat în număr mare la Taina Sfântului Maslu.

Pelerinaj de Florii în parohia Comloşu Mare

A devenit o tradiţie,
începând cu anul 2015, ca
în ajun de praznicul Intrării
Domnului în Ierusalim, în
parohia Comloșu Mare să
se organizeze pelerinajul
de Florii.
Tinerii îmbrăcați în frumoase costume populare,
purtând în mâini icoane,
pornesc de la Sfânta Biserică spre casa parohială
unde sunt întâmpinați de
preotul paroh Cezar Călin
Cojocaru. Aici are loc slujba
de sfinţire a ramurilor de
salcie, care apoi sunt aduse
de către copii la biserică,
pentru a fi împărţite în ziua
praznicului, credincioşilor.
Aducem mulţumiri pentru organizarea acestui pelerinaj Scolii Gimnaziale din Comloșu Mare, cadrelor didactice, doamnei director Dafina
David, profesorului de religie Sergiu Dema şi corului bisericii condus de către teologul Gheorghe Covaciu.

Activitate filantropică la Sânnicolau Mare

Luni, 22 aprilie, în Săptămâna Patimilor, P.C. Părinte Călin Ciobanu de la Sânnicolau Mare a donat peste 50 de
pachete cu alimente pentru familii și bolnavi ai spitalului din localitate.
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Al doilea cerc pastoral în Protopopiatul Sânnicolau Mare

Joi, 11 aprilie, în parohia Gottlob a avut loc al doilea cerc pastoral din acest Post al Paştilor. S-a săvârşit Sfânta
Liturghie a Sfântului Grigorie Dialogul, la care s-au împărtăşit, atât cei 15 preoţi prezenţi, cât şi credincioşi şi copii
de la Şcoala Gimnazială Gottlob.
În continuare părintele Liviu Gheorghe Bogos de la parohia Teremia Mare a susţinut un referat despre „Satul
românesc” şi „Viaţa şi opera Patriarhilor Nicodim Munteanu şi Iustin Moisescu”.
Părintele protopop a mulţumit celor prezenţi, preoţi şi credincioşi, preotului gazdă Aurel Văcărescu şi profesorului de religie Zoran Duşcă.

Cateheză în biserica „Naşterea Maicii Domnului” din Sânnicolau Mare

Vineri, 12 aprilie, la Liturghia
Darurilor Mai Înainte Sfinţite au participat, pe lângă credincioşi şi elevi
din clasa II-a de la Şcoala Gimnazială „Nestor Oprean” din Sânnicolau
Mare, împreună cu doamna profesor de religie, Cornelia Petcov.
După Sfânta Slujbă, la care s-au
împărtăşi cu Trupul şi Sângele Domnului, zeci de credincioşi, părintele
protopop a ţinut o scurtă cateheză
cu copiii, vorbindu-le despre Biserică, Post, Rugăciune şi Înviere.
Cei mici au fost foarte receptivi,
spunând rugăciuni şi răspunzând
cu exactitate la întrebările adresate.
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Întâlnirea cercului misionar preoțesc în parohia Stamora Română, protopopiatul
Timișoara II

Duminică, 31 martie, în
Duminica Sfintei Cruci din
Postul Mare, în parohia Stamora Română din Protopopiatul Timișoara II, s-a săvârșit
Sfântul Maslu de obște pentru
credincioșii parohiei. La sfânta
taină au participat preoții din
parohiile din zonă, constituite
într-un cerc misionar: Berini,
Chevereșu Mare, Dragșina,
Icloda, Stamora Română,
Uliuc, Unip și Vucova.
În cadrul Sfintei Taine s-au
citit pericopele îndătinate și
epistolele Noului Testament
și din Sfintele Evanghelii,
s-au înălțat rugăciuni pentru
sănătatea sufletească și tru-

pească a celor prezenți și s-au făcut obișnuitele ungeri cu untdelemn.
După săvârșirea Sfintei Taine protopopul Mircea Szilagyi a rostit cuvântul de învățătură în care a vorbit despre
sensul și importanța Sfintei Cruci în viața fiecărui creștini în parte. Crucea, în sens material, este obiectul sfânt pe
care îl cinstim, îl purtăm și cu care ne împodobim bisericile și locuințele. În sens duhovnicesc, crucea și purtarea ei,
este actul de jertfire de sine pe care îl face fiecare creștin care caută Împărăția lui Dumnezeu. Când „ne lepădăm de
noi înșine” facem un exercițiu ascetic de renunțare de păcate, patimi și excese, revenind la o viața firească, simplă
și plăcută lui Dumnezeu. Postul este prin excelență o perioadă în care practicăm lepădarea de sine, despătimirea
și căutăm unirea cu Dumnezeu prin Sfintele Taine. La finalul vorbirii protopopul locului a transmis cuvântul de
binecuvântare și rugăciune al Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Ioan al Banatului.
În încheiere, preotul paroh a mulțumit lui Dumnezeu, Ierarhului pentru cuvântul de binecuvântare transmis
de protopop, preoților slujitori pentru rugăciune și osteneală, și tuturor credincioșilor prezenți pentru participare.
După slujbă preoții s-au întrunit în ședința cercului misionar și au discutat problemele curente ale parohiilor și
au stabilit modalități concrete de omagiere al satului românesc prin inventarierea marilor personalități ale vieții
publice care își au obârșia în lumea rurală.

Comuniune euharistică la Deta

Miercuri, 3 aprilie a fost
săvârșită Sfânta Liturghie a
Sfântului Grigorie Dialogul în
biserica cu hramul ,,Pogorârea
Sfântului Duh” din Deta.
Au slujit cu această ocazie P. C. Părinți Ciprian Boșca
(parohia Banloc), Călin Negrea
(parohia Gătaia) și Marcel
Moclinda (parohia Șipet). Răspunsurile liturgice au fost date
de P. C. Părinți Florin Groza
(parohia Jebel). Vasile Cheregi
(Spitalul de Psihiatrie Jebel)
și Tiberiu Gherasim (parohia
Ferendia).
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Cu acest prilej au fost mărturisiți și împărtășiți toți preoții activi ai Protopopiatului Deta la care s-au adăugat cei
pensionari și mai mulți credincioși din parohia Deta.
Rugăciunea în comun și împărtășirea cu Sfintele Taine în Postul Mare este o veche tradiție instituită de Preaonoratul Părinte Protopop Ioan Prisăcean pentru clericii din protopopiat.

Acţiune de prevenţie în rândul tinerilor din Sânnicolau Mare

Urmare a protocolului de colaborare încheiat între
Inspectoratul
de
Poliţie al Judeţului
Timiş şi Arhiepiscopia Timişoarei, în
ziua de miercuri 27
martie 2019, la Sânnicolau Mare a avut
loc o acţiune de prevenire a violenţei în
şcoli, respectiv de a
preveni delincvenţa
şi victimizarea în rândul tinerilor, care pot
deveni subiecţi ai
diverselor fapte antisociale (infracţiuni comise cu violenţă, contra patrimoniului, trafic şi consum de droguri, trafic de persoane, etc.)
Acţiunea s-a desfăşurat la Şcoala Gimnazială nr.1 „Theodor Bucurescu” şi la Liceul Teoretic „Ioan Jebelean”, participând peste 100 de elevi din clasele V-X.
Din partea Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Timiş a ţinut un discurs agentul principal Alexandru Daniel
Croitoru iar din partea Arhiepiscopiei Timişoarei părintele protopop Marius Gabriel Podereu.
Ambii vorbitori i-au îndemnat pe elevi să conştientizeze pericolul la care se expun dacă au un comportament
violent sau dacă sunt consumatori de stupefiante.

Comuniune euharistică în protopopiatul Sânnicolau Mare

Luni 18 martie, în Parohia Ortodoxă Periam din Protopopiatul Sânnicolau Mare s-a desfăşurat primul Cerc
Pastoral din acest an.
S-a săvârşit Sfânta Liturghie a Darurilor Înainte Sfinţite, oficiată de către părintele protopop Marius Podereu
împreună cu preotul paroh Valer Cioica, la care s-au împărtăşit cei 15 preoţi prezenţi şi zeci de credincioşi ai parohiei.
La sfârşitul Sfintei Liturghii, preotul Mihai Herghelegiu de la parohia Satchinez a susţinut Referatul„Satul românesc
şi Patriarhii Nicodim Munteanu
şi Iustin Moisescu” în contextul
anului comemorativ şi omagial
în Patriarhia Română.
La final părintele protopop
a mulţumit preoţilor prezenţi,
dar şi zecilor de credincioşi care
au participat la Dumnezeiasca
Liturghie şi la susţinerea referatului, urmând ca în acest post să se
mai organizeze în cealaltă parte
a protopopiatului, al doilea cerc
pastoral la care să fie prezenţi ceilalţi preoţi din zonă.
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Pomenirea mitropolitului Vasile Lazarescu în parohia Mașloc, protopopiatul
Timișoara II

La inițiativa părintelui Iliia
Pavlovici-Pătruț, preot paroh al
parohiei Mașloc, și bunăvoința
conducerii Școlii Gimnaziale din
localitate, miercuri 6 martie a fost
programată și susținută o cateheză despre viața și activitatea
mitropolitului Vasile Lazarescu
al Banatului, cu prilejul împlinirii
a 50 de ani de la trecerea la cele
veșnice.
Comemorarea ierarhului vrednic de pomenire a fost organizată
în preajma praznicului Sfinților 40
de Mucenici din Sevastia Armeniei. În debutul activității părintele Iliia Pavlovici-Pătruț a vorbit
celor prezenți, elevi și profesori,
despre semnificația tradițională a
cinstirii Sfinților Mucenici. Cuvântul „mucenic” se tălmăcește prin ,,cei chinuiți” sau ,,cei munciți”, în slavona veche termenul de muncă având sensul
de ,,chin”.
Tot acum a fost săvârșită o slujbă de pomenire de către părintele paroh în împreună-slujire cu preoții Valentin
Bugariu (parohia Birda) și Dan Dologa (parohia Remetea Mică), apoi a fost susținută cateheza cu tema: ,,Mitropolitul Vasile Lazarescu. Viața și activitatea”, comunicarea fiind susținută cu imagini sugestive din viața mitropolitului
bănățean și texte proiectate de către video proiector prin osteneala părintelui Valentin Bugariu. De asemenea
cateheza a fost continuată cu o expoziție tematică de carte și fotografie.
În încheierea acțiunii, din partea parohiei Mașloc, s-au împărțiți celor de față tradiționalii mucenici sau măcinici
din aluat îndulcit, spre pomenirea ierarhului bănățean și ca o pregustare a dulceții harului Sfântului Duh care s-a
revărsat peste sfinții mucenici.

Amintirea Patriarhului Iustin Moisescu în parohia Birda

Sub dulcea povară a
amintirii, a scriitorului
german Jean Paul Richter, ,,Amintirea e singurul
Rai din care nu putem fi
izgoniți” la Școala Primară
din Sângeorge a fost organizată în ziua de 5 martie o
oră de cateheză la împlinirea a 109 ani de la nașterea
Patriarhului Iustin Moisescu
(1977-1986). Aici, preotul
Valentin Bugariu a susținut
cateheza ,,Patriarhul Iustin, apărătorul bisericilor
bucureștene”.
Cateheza a fost interactivă și a urmărit prin joc
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consolidarea noilor cunoștințe prezentate. Cu ajutorul matematicii au fost aflați: anii de la naștere și perioada în
care a activat ca patriarh, iar prin geografie a fost aflat ce reprezintă orașul București pentru țară.
Cu acest prilej a fost organizată o expoziție de carte din opera teologică a Patriarhului Iustin, precum și volume
comemorative și studii care au valorificat activitatea sa.
În partea a doua a activității a fost proiectat filmul documentar ,,Savatorul bisericilor condamnate” produs de
Trinitas TV în 2016.
Cateheza a fost înscrisă în proiectul de colaborare realizat între Biserică și Școală și a fost posibil prin implicarea
prof. Maria Dârpeș și prof. Ștefania Cercega și prezența eleviilor din clasele primare.

Olimpiada zonală de Religie la Şcoala Gimnazială din Tomnatic

Olimpiada zonală de Religie ortodoxă s-a desfăşurat la Şcoala Gimnaziala Tomnatic în data de 22 februarie,
aceasta fiind centrul nr. 5 din cele cinci centre din judeţ. La Olimpiadă au participat elevii claselor V-VIII din localităţile şi parohiile afiliate acestui centru. Au fost înscrişi un număr de 48 de elevi conduşi de către profesori, directori,
preoţi, avându-l alături şi pe pr. protopop Marius Gabriel Podereu. Organizatorii fiind director prof. Nistor Gherescu
şi prof. Zoran Daniel Duşca. La casa a V-a patru elevi, clasa a VI-a patru elevi, clasa a VII-a trei elevi şi la clasa a VIII-a
trei elevi s-au calificat pentru etapa judeţeană (a consemnat prof. ZORAN DUȘCĂ).

Conferinţă teologică la catedrală

Șirul comunicărilor prepascale, cu genericul: „Satul românesc, vatră de credință strămoșească și identitate
națională”, a continuat joi, 11 aprilie, cu o nouă conferință, susținută de Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Arhiepiscopul Timișoarei și Mitropolitul Banatului. Prelegerea Întâistătătorului Mitropoliei Banatului, dedicată Anului omagial,
s-a desfășurat în Galeria de Artă veche bisericească de la subsolul Catedralei Mitropolitane și a avut titlul „Țăranul
român în dialog cu cerul”.
La eveniment au fost prezenți preoți consilieri, profesori, academicieni, artiști plstici, studenți teologi, monahii
și mulți credincioși. Pe parcursul conferinței, Corul Facultății de Litere, Istorie și Teologie, dirijat de pr. lect. dr. Radu
Bogdan a încântat auditoriul cu un buchet de imnuri religioase, specific perioadei Postului Mare.
Prima secțiune a cuprins un expozeu atât despre importanța culturii în păstrarea identității naționale, cât și
despre infragibilitatea spațiului cultural, unde Înaltpreasfinția Sa a evidențiat specificitatea culturii românești,
care, pe lângă faptul că face parte din constelația culturii universale, și-a pus amprenta, în decursul vremii, asupra
românilor de pretutindeni.
„Identitatea națională se păstrează prin cultură, aceasta fiind ogorul în care cresc florile unui neam. În cultură se
ascund marile taine ale unui popor. Taina neamului românesc este sfântă, deoarece creștinismul a sfințit mintea și cultura neamului nostru. Avem datoria morală de a păstra acest tezaur care face parte din tezaurul universal al omenirii.
Dacă nu vom reactiva izvoarele culturii românești, riscăm să devenim doar o populație care trăiește într-o regiune
din Sud-Estul Europei. Bătălia în cultură marchează mult mai mult un spațiu decât unele bătălii. Oricât s-a sfâșiat din
această <<unică ie românească>>, spațiul cultural nu a putut fi distrus, cel puțin până acum, când vedem că efectele
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globalizării sunt mai puternice decât anumite bătălii”,
a precizat Întâistătătorul
Mitropoliei Banatului.
Vorbind despre amplitudinea cosmică a culturii
române dovedită de însuși
țăranul român, Mitropolitul Banatului a amintit de
pridvorul caselor sătești,
atât ca element constitutiv
al arhitecturii tradiționale,
cât și ca ca expresie a tezaurului românesc. În acest
sens, a fost reliefat faptul
că spațiul dintre peretele
exterior din față al casei
și stâlpii așezați anterior,
având între ei balustrade
înfundate cu panouri din scândură, adeseori, traforate în diverse modele, era locul unde țăranul român desfășura,
în timpul zilei, diverse meșteșuguri tradiționale, iar, pe timpul nopții, dialoga cu Dumnezeu, contemplând cupola
„celei mai spectaculoase catedrale”, bolta cerească cu puzderia ei de stele.
„Dimensiunea culturii române are o amplitudine cosmică, dovedită de însuși țăranul român. El și-a construit
casa cu pridvor, de unde niciodată nu s-a exclus din universul astral. Pridvorul era locul unde el se ruga lui Dumnezeu; acolo era templul lui sacru de unde privea stelele cerului, iar printre ele vedea, din când în când, poala lui
Dumnezeu. Țăranul român se ruga în fața unei icoane cosmice, luminate de stelele cerului, fiind într-o legătură
permanentă cu Cel care a semănat astrele pe albastrul ogor al cerului. El întreba stelele când să pună plugul în
brazdă și când să arunce <<viața>> (n.r. bobul de grâu) sub brazdă. Dumnezeu semănă stele în cer, iar pe pământ
l-a lăsat pe om, în locul Lui, să semene bobul de grâu. Iată în ce comuniune cosmică trăia țăranul român odinioară!”,
a mai menționat Înaltpreasfinția Sa.

Conferinţă la Academia Română filiala Timişoara

În seara zilei de joi, 18 aprilie, în aula festivă a Academiei Române – filiala Timișoara a avut loc conferința cu
tema Viața rurală românească pe lungul drum dintre Flămânzi și Uniunea Europeană, susținută de acad. Ion Păun
Otiman. Aceasta a fost ultima conferință din cadrul ciclului de comunicări prepascale cu genericul : Satul românesc,
vatră de credință strămoșească și identitate națională.
La eveniment a participat și Înaltpreasfințitul
Părinte Ioan, Mitropolitul
Banatului, care adresat un
cuvânt de mulțumire organizatorilor,
evidențiind
valoarea excepțională a
expunerii, o prezentare
pertinentă, a satului românesc, a evoluției istorice
și sociale de la Răscoala
țărănească din 1907 și
până în prezent.
În prima parte a
conferinței academicianul
Ion Păun Otiman a prezentat portretul țăranului
român, dragostea acestuia
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față de pământ, așa cum se reflectă în operele marilor scriitori români, precum Liviu Rebreanu, George Coșbuc, Ion
Slavici, Lucian Blaga etc., dar și din perspectiva unor oameni politici din perioada interbelică.
În partea a doua au fost enumerate etapele socio-economice prin care a trecut țăranul român, reformele agrare,
începând din 1917 și până la colectivizarea din perioada regimului comunist.
Expunerea a fost însoțită de ilustrații, ce a prezentat grafice reprezentative cu evoluția producției, a pământului
agricol, a metodelor de lucrare a pământului, comparativ în România și în Europa. De asemenea, a fost evidențiat
satul românesc și specificul satului bănățean în perioada colectivizării, cu precădere problema chiaburilor și a
cotelor, care au lăsat o urmă adâncă în viața satului românesc.
Conferințele prepascale organizate în Arhiepiscopia Timișoarei fac parte din seria de manifestări dedicate anului
2019, declarat de Sinodul Bisericii Ortodoxe Române „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”.

Examen de capacitate la Timişoara

În conformitate cu Metodologia pentru obţinerea gradelor
profesionale în
preoție aprobată
de Sfântul Sinod
prin Hotărârea nr.
1199/2008 şi cu
prevederile art.
3-7 din Regulamentul
pentru
numirea şi transferarea clerului,
Arhiepiscopia
Timișoarei a organizat marți, 2 aprilie, în Sala festivă
a Centrului eparhial, sesiunea de
primăvară a examenului de capacitate preoţească, la care s-au înscris șase candidaţi, licenţiaţi în Teologie Pastorală, care doresc să ocupe una din
parohiile vacante existente în cadrul eparhiei.
În fața unei comisii, formată din profesori de la departamentul de Teologie din cadrul Facultății de Litere, Istorie
și Teologie de la Universitatea de Vest din Timișoara și prezidată de Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Arhiepiscopul
Timișoarei și Mitropolitul Banatului, candidații prezenți au susținut cele două probe, scrisă şi orală, ale examenului.
La proba scrisă, candidaţii au avut de tratat subiecte de istorie bisericească și dogmatică, iar în cadrul probei
orale, au fost verificate cunoştinţele, competenţele şi deprinderile candidaţilor legate de omiletică şi catehetică,
drept canonic şi administraţie bisericească, liturgică, muzică bisericească şi tipic. Totodată, candidaţii au răspuns
şi la întrebări practice ce au avut în vedere diverse aspecte legate de pastorație și de viața parohiei. Cele două
probe au fost precedate de o altă probă eliminatorie, ce a constat în testarea psihologică, desfășurată în timpul
perioadei de pregătire a candidaților.
Arhiepiscopia Timișoarei organizează, anual, două sesiuni ale examenului de capacitate preoțească: sesiunea
de primăvară și sesiunea de toamnă. Licențiații în Teologie sau absolvenții de studii teologice postuniversitare
care doresc să ocupe un post vacant de preot din cadrul eparhiei trebuie să susțină acest examen care, potrivit
Metodologiei de obţinere a gradelor profesionale de către personalul clerical, se constituie în examen de titularizare pe post. Media generală de promovare a acestui examen este de minim 7 (șapte). Pentru candidații care îl
vor promova cu cel puțin media 9,00, examenul de capacitate preoțească are valabilitate de 2 ani, iar pentru cei
care îl vor promova cu media sub 9,00, valabilitatea este de 1 an.
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Expoziţie la catedrală

La
Muzeul
Catedralei mitropolitane
din
Timișoara a fost
vernisată,
în
Duminica a 3-a din
Sfântul și Marele
Post al Paștilor,
închinată cinstirii Sfintei Cruci,
expoziția de artă
cu tema „La răscrucea satului –
lumini străpunse”.
Organizată
de
Arhiepiscopia
Timișoarei, în colaborare cu Facultatea de Arte și
Design din cadrul
Universității de
Vest din Timișoara
și
Uniunea
Artiștilor Plastici – Filiala Timișoara, expoziția reunește lucrările a 65 de artiști plastici din urbea de pe Bega și din
țară. La eveniment a fost prezent și Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului.
Expoziția a fost deschisă printr-un spectacol de cântece și poezii cu tematică religioasă, susținut de copiii din
grupul catehetic al Parohiei Timișoara – 700. Evenimentul, moderat de părintele consilier Nichifor Tănase, de la
Sectorul Învățământ și Activități cu Tineretul, a cuprins o serie de alocuțiuni, rostite de lect. univ. dr. Gabriel Kelemen, critic de artă, artistul Silviu Orăvițan, meșterul popular Nicolae Muntean și prof. univ. dr. Dana Constantin,
preşedintele Uniunii Artiştilor Plastici din România – filiala Timișoara, care au reliefat caracteristicile operelor expuse.
„Specificul acestei expoziții constă în aceea că pune laolaltă lucrări laice într-un muzeu cu artă sacră, punândune, totodată, și pe noi vis-a-vis de artă. Dacă lucrările artiștilor plastici reprezintă un dialog pe orizontală, între autor
și privitor, icoanele și obiectele de cult din muzeu au o vibrație dincolo de noi, aparținând matricei absolutului,
ele fiind o căutare permanentă a verticalei. Ca atare, expoziția face ca orizontala să se întâlnească cu verticala”, a
menționat artista Lia Popescu, membră a echipei curatoriale din cadrul Uniunii Artiştilor Plastici din România –
filiala Timișoara.
„În muzeul Catedralei mitropolitane există deja o continuitate pe melanjul constructiv dintre arta bisericească
paleocreștină și arta cu caracter sacramental, legată de cultura umanistă. Această îmbrățișare complexă dintre cultura umanistă, paleocultura și cultura creștină ortodoxă, reprezintă un act de înfrățire și încrucișre. Între umanism
și cultura ortodoxă, în sensul ei canonic, a existat de foarte mult timp un soi de tatonare sau logodnă. Ca atare,
prin această expoziție se realizează o simbioză, în sensul cel mai armonic și constructiv. Referitor la opera de artă
prezentată, ea este apropiată de elevarea sufletească, pe care fiecare artist o încearcă prin intermediul penelului”,
a spus criticul de artă, Gabriel Kelemen.
Expoziția, organizată în forma crucii, surprinde, în linii și culori, diverse elemente reprezentative pentru satul
românesc, troițe de la răscruci de drumuri, colțul de rugăciune al casei tradiționale, simboluri ale portului traditional românesc (costume care poartă semnul sfintei cruci), totul sub semnul Luminii lui Hristos și al Crucii neamului
românesc.
La final, Întâistătătorul Mitropoliei Banatului a vorbit despre prezența icoanelor de vatră din casele sătești. „În
vechile case românești, icoanele de vatră erau așezate într-o firidă deasupra locului unde membrii familiei făceau
focul pentru pregătirea hranei. De fapt, acel loc, numit și vatră, reprezenta centrul casei. În vechime, nu exista casă
de român în care să nu existe o astfel de icoană de vatră, întrucât femeia creștină se ruga atunci când aprindea
focul sau când prepara hrana”, a menționat Înaltpreasfințitul Părinte Ioan.
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Incendiu la biserica din Şuştra
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Duminică, 7 aprilie, în jurul orei 9,00,
la biserica cu hramul
„Înălțarea Domnului”
din
Protopopiatul
Lugoj, a avut loc un
incendiu, care a produs pagube majore
la turnul și nava bisericii. Părintele Mitropolit Ioan a ajuns la
fața locului în după
amiaza aceleiași zile
și a constatat pagubele, având nădejdea că până de Sfintele Sărbători de Paști
credincioșii să poată
intra la rugăciune în
biserica parohiei.
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Activităţi ale studenţilor teologi

Cu binecuvântarea
Părintelui Mitropolit Ioan
al Banatului, cu prilejul
Sfintelor Paști din acest
an, un grup de studenți
din anii terminali de la
Facultatea de Teologie
din Timișoara a inițiat
o activitate filantropică
în care s-au implicat
și persoane fizice din
Timișoara și Reșița, dar
și din alte localități. Prin
donațiile care s-au făcut,
s-au adunat peste 4.000
de lei. Din această sumă
au fost achiziționate
cadouri specifice perioadei pascale, care au fost
împărțite miercuri 17
aprilie copiilor aflați în
trei centre din Timișoara,
în grija Direcției pentru
protecția drepturilor copilului a județului Timiș. O altă parte din sumă a fost îndreptată spre bolnavii aflați în îngrijirea
Spitalului de neuropsihiatrie din Jebel, acolo unde în ziua de joi 18 aprilie s-a săvârșit Taina Sfântului Maslu. După
Sfintele Paști, suma rămasă, împreună cu unele produse de strictă necesitate, se vor îndrepta spre noua mănăstire
de la Sânandrei Colonie, județul Timiș. Din această sumă se va contribui la pictarea bisericii mănăstirești, studenții
alegându-l astfel pe Sfântul Ierarh Grigorie Palama.

Proiect social la Făget

Joi, 18 aprilie, în orașul Făget din județul Timiș a avut loc inaugurarea proiectului Sănătatea la un click distanță,
în prezența Înaltpreasfințitului Părinte Ioan, Arhiepiscopul Timișoarei și Mitropolitul Banatului.
La eveniment au fost prezenți, pr. protopop Bujor Păcurar, primarul orașului Făget, directorul spitalului din
Făget, personal medical și pacienți.
Prin acest proiect se
pun bazele unei rețele
de telemedicină la nivel
național, prin care se
oferă consultații medicale
de specialitate pentru
persoanele neasigurate
sau aflate în zone lipsite
de servicii medicale, precum și persoanelor nedeplasabile.
Tehnologia poate oferi
soluţii inovative, sigure,
care să reducă distanța
dintre pacient și medicul specialist…la „un
clik distanță”…cu aceași
acuratețe a investigației,
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venind în sprijinul medicilor pentru a putea oferi pacientului investigații preventive, un diagnostic și un tratament
adecvat.
Proiectul propune crearea unui sistem de prevenție, diagnostic și dispensarizare a bolilor cronice prin soluții
de telemedicină, care cuprinde o stație centrală/fixă, în Timișoara, unde medicii specialiști recepționează/efectuează consultații și investigații specifice la distanță, în timp real, transmise de la 3 stații periferice/mobile, din zone
rurale sau fără acces la servicii medicale specializate, unde medicul de familie, sau un medic generalist, conectează
echipamentul la pacient și prin internet transmite investigația către medicul specialist.
Prima stație periferică, ce a fost inaugurată azi la Făget, a fost dotată cu echipamente dedicate pentru specialitățile
cardiologie, boli interne și endocrinologie, achiziționate cu sprijinul financiar al PROFI România.
Până la sfârșitul acestui an vor fi oferite cel puțin 600 de consultații de specialitate gratuite, iar pacienții vor fi
persoane beneficiare de diferite forme de ajutor social, vârstnicii, persoane neasigurate și persoane nedeplasabile.
Acest proiect a fost inițiat de Fundația Filantropia Timișoara, în parteneriat cu Fundația de Ajutor Medical Profilaxis își propune să implementeze proiectul de TELEMEDICINĂ – SĂNĂTATE LA UN CLIC DISTANȚĂ!

Activitate cu copiii la Făget

25 de copii, beneficiari ai Centrului de
zi „Patriarh Miron Cristea” din Făget, jud.
Timiș, sub îndrumarea
părintelui coordonator
Ionuț Liviu Lacatîș și a
specialiștilor centrului,
împreună cu numeroși
elevi de la școala din
Făget, însoțiți de doamnele profesoare Mihaela Popovici și Angelica
Brezovan, au participat
în această perioadă a
Postului Mare la Sfânta
Liturghie, oficiată la
biserica cu hramul
„Ianaltarea Domnului”
a Parohiei Făget I. Înainte de începerea Sfintei Liturghii, în prezența
părintelui protopop
Bujor Păcurar, preoții
Ioan Jurj, Cristian Farcas și Ionuț Liviu Lacatîș au oficiat Taina Sfintei Spovedanii în cadrul căreia tinerii prezenți s-au
mărturisit, iar în cadrul Sfintei Liturghii au fost împărtăşiți cu Trupul şi Sângele Mântuitorului nostru Iisus Hristos.
„Urcuşul acesta duhovnicesc pe care l-am săvârșit în biserica Parohiei Făget I s-a realizat într-un mod deplin,
cu rugăciunea și participarea la sfintele slujbe, în special la Sfânta Liturghie, la Sfânta Taină a Spovedaniei şi a
Împărtăşaniei. Prin toate aceste activități, dorim să acoperim nevoile spirituale ale copiilor, nevoi adesea uitate
de familie și școală. Biserica este spaţiul acesta în care tinerii se pot descoperi pe ei înşişi pe tărâmul relaţiei cu
Dumnezeu şi cu aproapele lor. Tinerii au fost îndemnați să urmeze drumul virtuţilor prinîmplinirea poruncilor și
prin ascultare de Dumnezeu. Copilăria şi tinereţea Mântuitorului Hristos în timpul vieţuirii Sale printre oameni
reprezintă un model suprem, demn de urmat pentru toți tinerii din zilele noastre”, a precizat părintele Ionuț Liviu
Lacatîș, coordonatorul Centrului de zi din Făget.
În situația în care foarte mulți copii se confruntă cu riscul de abandon școlar, Centrul de zi „Patriarh Miron Cristea”
din Făget-Timiş este un serviciu social al Arhiepiscopiei Timișoarei, în care sunt oferite zilnic servicii pentru copil
și familie, în scopul prevenirii separării copilului de familie și îmbunătățirea rezultatelor școlare. În colaborare cu
Primăria Făget și Protopopiatul Ortodox Făget, 25 de copii beneficiază de o masă caldă la prânz, rechizite și servicii
suport în activitatea educațională.
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Conferinţă cu părintele Damaschin Grigoriatul, la Timişoara

Vineri 15 aprilie, în
sala festivă a Parohiei
Timișoara-Iosefin a avut
loc conferința duhovnicească a Schimonahului
Damaschin Grigoriatul
intitulată „Har vs Vrăjitorie”. La eveniment
au luat parte foarte
mulți studenți, clerici și
numeroși credincioși din
parohiile timișorene.
În cuvântul său, părintele Damaschin a vorbit
despre misiunea pe care
a avut-o mai bine de 25
de ani pe continentul african, aceea de a mărturisi dreapta credință în Congo, Burundi, Rwanda și alte țări. De asemenea, părintele s-a adresat
tinerilor prezentând practicile vrăjitorești din Africa, în opoziție cu învățătura evanghelică a Domnului nostru Iisus
Hristos, unde dragostea față de aproapele și Dumnezeu reprezintă țelul mântuirii noastre. După conferință cei
prezenți au adresat întrebări părintelui pe marginea temei pe care acesta a susținut-o.
Pentru cei care nu au fost niciodată pe Sfântul Munte Athos, prezența părintelui Damaschin a adus o frântură
din ceea ce înseamnă a fi viețuitor al Athosului, această minunăție a Ortodoxei universale.
Pentru noi românii părintele Damaschin ne arată cum un grec de neam a învățat limba română și a cunoscut
frumusețea ortodoxei românești, prin scrierile părintelui Ioanichie Bălan, autorul Patericului românesc.
Încă din 1984, Părintele Damaschin a vizitat România de multe ori, întâlnindu-se cu mulți părinți de la noi, printre
care și Părinții Ilie Cleopa, Paisie Olaru și Dumitru Stăniloae. Cercul său de prieteni s-a extins în timp, astfel că de
câțiva ani se întâlnește cu temei de vorbă și cu studenții ori cu publicul larg.

Conferinţă prepascală la Universitate

Seria conferințelor prepascale, puse sub genericul: „Satul românesc, vatră de credință strămoșească și identitate
națională”, a continuat joi, 4 aprilie, cu prelegerea „Pateric și leadership. De la știința omului către știința Domnului”,
susținută de avocatul dr. Alexandru Sbârnă din Timișoara. Expunerea orală s-a desfășurat în Sala A01 a Universității
de Vest și s-a adresat studenților teologi, dar și celor care au dorit să-și îmbogățească bagajul informațional în ceea
ce privește sensul duhovnicesc al conceptului de leadership, care este atât artă, cât și știință. La acest eveniment
cultural au participat preoți, profesori și studenți ai Facultății de Litere, Istorie și Teologie din Timișoara. După
conferință, corul studenților Facultății de Litere, Istorie și Teologie a susținut un program de imnuri religioase,
specifice perioadei Triodului.
Conferințele prepascale organizate în Arhiepiscopia Timișoarei fac parte din seria de manifestări dedicate anului 2019, declarat de
Sinodul Bisericii Ortodoxe Române drept
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.
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Muzeul Bibliei la Timişoara

Biblia numită și Cartea
Cărților este o punte de legătură între timp și veșnicie și ne
prezintă poruncile și principiile lui Dumnezeu, care ne ajută
să stabilim o legătură directă
între noi și creator. Biblia este
cartea care poate înlocui o
întreagă literatură a afirmat
istoricul, scriitorul și lingvistul
Nicolae Iorga.
În seara zilei de marți, 2
aprilie, în incinta Bastionului
Therezia din Timișoara a fost
inaugurat Muzeul Bibliei, ce
cuprinde o expoziție temporară de 500 de exemplare de
Biblii din întreaga aflate în
colecția privată a dr. Ionel Tuțac, președintele Asociației Renașterea Familiei. La acest eveniment a participat și
Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Arhiepiscopul Timișoarei și Mitropolitul Banatului, alături de Călin Dobra, Președintele
Consiliului Județean și Nicolae Robu, primarul Municipiului Timișoara. Din partea Centrului eparhial și al Facultății
de Litere, Istorie și Teologie din cadrul Universității de Vest au participat, pr. Zaharia Pereș, consilier eparhial, pr.
conf. Constantin Jinga, pr. lect Adrian Covan și pr. Marius Ioana ș.a.
„Această manifestare are binecuvântarea cerului, eveniment unde pot fi văzute mai mult de 500 de Biblii în
diferite graiuri ale pământului; și putem observa în câte limbi ascultă Dumnezeu rugăciunile noastre pe care le
rostim aici pe pământ”, a spus părintele Mitropolit Ioan.
Inițiativa organizării acestui eveniment a fost generată de dorința organizatorilor de a promova Sfânta Scriptură și de a sublinia influența pe care aceasta o are în istorie, artă, muzică și mai ales în viața personală a omului.
„Organizăm acest muzeu, cu scopul de a sublinia faptul că Biblia nu trebuie să fie o piesă de muzeu, ci trebuie
citită, studiată și aplicată în viața de zi cu zi”, a precizat dr. Ionel Tuțac, președintele Asociației Renașterea Familiei.
Momentul inaugurării este totodată un act de cultură, fiind primul eveniment de acest gen organizat în Romania.

Conferinţă în sala festivă a Centrului eparhial

În sala festivă a Centrului eparhial din Timișoara, a avut loc joi, 28 martie, prima conferinţă, susţinută de pr.
lect. dr. Radu Bogdan, cu tema „Strana Bisericii Ortodoxe din satul românesc – izvor de cultură muzicală și sursă
de inspirație pentru marii compozitori români”. La eveniment au fost prezenți părintele Zaharia Pereș, consilier
cultural al Arhiepiscopiei Timișoarei,
părinții profesori și cadrele didactice
de la Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie, clerici și studenţi teologi.
Pornind de la geneza cântării corale
românești, care se identifică cu zorii
cântării corale bisericești, și culminând cu prezentarea personalităților
de seamă care au pus bazele activității
corale bisericești din Banat, părintele
profesor a realizat o radiografie concisă a fenomenului artistic muzical,
în toată complexitatea formelor sale
de manifestare, evidențiind faptul
că marii compozitori români, fie ei
teologi (Ion-Popescu Pasărea, Gavriil
Muzicescu sau Ciprian Porumbescu)
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sau preoți (Nicolae Lungu, Timotei Popovici, Augustin Bena, Gheorghe Șoima), au făcut primii pași în universal
muzical la strana bisericilor sătești, ca, mai apoi, să-și desăvârșească formarea muzicală în cadrul școlilor de cântăreți
bisericești, a seminariilor sau a facultăților teologice ori în cadrul academiilor de muzică din țară și străinătate.
De asemenea, conferențiarul a reliefat contribuția atât a muzicologului român, Alexandru Podoleanu (descris de
bizantinologul și muzicologul Vasile Vasile, drept „primul diriginte de cor, care a înlocuit sistemul rusesc și care a
scris muzică bisericească corespunzătoare gustului și educației poporului român” ), cel care a trasat direcția dezvoltării corale doar pe fundamentul și în spiritul cântării psaltice de strană, cât și a lui Dumitru Georgescu Kiriak,
care s-a aplecat asupra întocmirii unui repertoriu adecvat pentru formațiile corale bisericești din satele românești.
Ultima secțiune a prelegerii a fost dedicată atât prezentării compozitorilor bănățeni (Ion Vidu, Antoniu Sequens,
Sabin Drăgoi, Timotei Popovici, Zeno Vancea), cât și activității corale bisericești din Banat, unde a fost subliniat
faptul că, orașul Lugoj a constituit epicentrul mișcării corale din această zonă, iar corurile din Lugoj (printre care
cel mai reprezentativ și cel mai vechi, Corul românilor lugojeni, înființat în 1810), au reprezentat, pentru cea de-a
doua jumătate a sec. al XIX-lea, factori de civilizație și cultură muzicală. Nu în ultimul rând a fost amintit și Corul
de la Chizătău, de lângă Lugoj, primul cor de plugari din țară, înființat în 1840, prin a cărui rigurozitate și activitate
s-au pus bazele unui proces de formare a instructorilor de cor, care vor desfășura o rodnică activitate în satele din
Banatul românesc și sârbesc, deopotrivă. Totodată, părintele conferențiar a concluzionat că activitatea corală de
la Lugoj și Chizătău a determinat înființarea de reuniuni de cântări, de societăți corale și fanfare în majoritatea
orașelor și satelor din Banat.
În încheierea conferinţei, Corul Facultății de Litere, Istorie și Teologie, dirijat de pr. lect. dr. Radu Bogdan a susţinut un recital coral specific perioadei Postului Mare.

Admitere 2019 – LICEUL TEOLOGIC ORTODOX „SFÂNTUL ANTIM IVIREANUL”,
TIMIȘOARA
Pentru anul 2019-2020 au
fost alocate 28 de locuri pentru
clasa a IX-a la Liceul Teologic
Ortodox Sfântul Antim Ivireanul din Timișoara.
Graficul de admitere
(Ordin nr. 4829/2018):
• 8 – 9 mai 2019 – eliberarea anexelor fișelor de înscriere
(de către școala gimnazială de
proveniență) pentru elevii sau
absolvenții care doresc să participe la probele de aptitudini
• 13 – 14 mai – înscrierea

pentru probele de aptitudini;
• 15 – 17 mai – desfășurarea probelor de aptitudini;
• 20 mai – afișarea rezultatelor la probele de aptitudini și depunerea contestațiilor la probele de aptitudini, acolo
unde metodologia permite acest lucru;
• 24 mai – afișarea rezultatelor finale, în urma contestațiilor.
Perioada de primire a dosarelor la centrul eparhial: 1-14 mai 2019, între orele 09.00 – 15.00
Se pot înscrie: absolvenţi de gimnaziu care au media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a minimum
07,00 şi media la purtare în clasele a V-a – a VIII-a minimum 09.00 (cf. Anexei nr. 3 la Ordinul MEN nr. 4432/ 29.08.2014).
ACTE NECESARE PENTRU OBŢINEREA BINECUVÂNTĂRII (AVIZUL CULTULUI)
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(dosarul de înscrire va fi depus personal de către candidat la Sectorul Învăţământ şi activități cu tineretul – str.
C.D. Loga, nr. 7)
1. Cerere (formular tip eliberat de Sectorul Învățământ și activități cu tineretul; se completează de către candidat
în momentul depunerii dosarului);
2. Foaia matricolă pentru clasele V-VIII sau adeverință în care să fie menționate: mediile generale la învățătură
și media la Purtare, din clasele V-VII și semestrul I din cls. a VIII-a;
3. Certificat de botez sau adeverință de botez – în cazul în care Botezul a fost efectuat în altă eparhie se va
obţine înfierea în cadrul Arhiepiscopiei Timișoarei prin Sectoarele Învățământ și activități cu tineretul și Administrativ bisericesc;
4. Certificat de naştere;
5. Carte de identitate (dacă este cazul);
6. Recomandarea preotului duhovnic și a Consiliului parohial din localitatea de domiciliu – cu antet, semnătură
şi ştampilă;
7. Recomandarea profesorului de Religie;
8. Fişa medicală (de la policlinica teritorială de care aparţine candidatul) – va cuprinde următoarele examene:
Pulmonar; Boli interne; O.R.L.; Oftalmologie; Menţiunea: ,,este / nu este în evidenţa noastră cu epilepsie sau boli
psihice”;
9. Adeverinţă eliberată de şcoală cu media generală și notele la purtare în cls. V-VIII (media generală trebuie să
fie de minim 7.00, iar la purtare minim 9.00) sau foaia matricolă
10. Acte identitate părinţi (copii)
11. Vizita medicală obligatorie + examen psihologic (care se fac la sediul Liceului Ortodox Sfântul Antim)
12. Dosar plic
DESFĂȘURAREA PROBELOR
1. Pentru admiterea la secţia teologie, se organizează probe de aptitudini: probe orale şi probe scrise.
Probele orale sunt următoarele:
a) verificarea dicţiei prin:
– rostirea uneia din rugăciunile: Împărate ceresc, Preasfântă Treime, Tatăl nostru, Psalmul 50, Crezul, Cuvine-se
cu adevărat, Apărătoare Doamnă;
b) verificarea aptitudinilor muzicale prin:
– intonarea uneia dintre următoarele cântări bisericeşti: Sfinte Dumnezeule; Cu noi este Dumnezeu; Doamne
al puterilor; Troparul Învierii; Tatăl nostru; Troparul Rusaliilor; Fie numele Domnului binecuvântat; Troparul Sfintei
Cruci; colinde cu conţinut religios;
– intonarea unui cântec patriotic (Deşteaptă-te române; Limba noastră de Al. Cristea; Ţara Mea de D. G. Chiriac;
Imnul eroilor de I. Brătianu; Pui de lei de I. Brătianu);
– verificarea auzului muzical prin luarea tonului după pian şi prin intonarea gamei Do major, a arpegiului şi a
unor sunete din gamă;
– verificarea simţului ritmic.
Notă: Pentru examenul la proba muzicală nu se vor verifica noţiunile teoretice.
Proba scrisă constă într-o lucrare scrisă, cu durata de două ore, la Religie. Subiectele pentru proba scrisă se
elaborează din programa şcolară de religie, clasele a VIl-a și a VIII-a.
Conţinuturi clasa a VII-a
1. Dumnezeu se descoperă oamenilor. Sfânta Scriptură şi Sfânta Tradiţie
2. Crearea lumii
3. Hristos, Lumina lumii: Vindecarea orbului din naştere
4. Rugăciunea în viaţa creştinului
5. Sfânta Liturghie – întâlnirea cu Hristos
6. Legea cea nouă – Fericirile
Conţinuturi clasa a VIII-a
7. Crezul – sinteza învăţăturii de credinţă.
8. Pilda semănătorului – primire şi împlinire a cuvântului lui Dumnezeu
9. Biserica, locaş de închinare
10. Răbdare şi încredere în Dumnezeu
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PĂRINTELE PENSIONAR BUJOR DAMŞA DE LA
LUGOJ A TRECUT LA DOMNUL
Preot CRISTIAN CERBU
În data de 27 februarie, părintele pensionar Bujor Damșa, de la Parohia Ortodoxă Română „Adormirea Maicii Domnului” din Lugoj, a trecut la cele veşnice.
Preacucernicul Părinte s-a născut la data de 6 aprilie anul 1939 în localitatea
Bata, judeţul Arad, din părinţii pr. Emilian şi Roma Letiţia Damşa. A urmat şcoala
primară în localitatea natală iar gimnaziul la Birchiş.
Între anii 1955 – 1960 a urmat cursurile la Seminarul Teologic din Caransebeş,
aprofundându-şi, apoi, studiile teologice la Institutul de Grad Universitar din Sibiu,
între anii 1960 – 1964 pe care le-a absolvit cu lucrarea de licenţă, la catedra de
Teologie Morală a IPS Dr. Nicolae Mladin Mitropolitul Ardealului, tema: Morala în
opera literară a scriitorului Ion Agârbiceanu.
A fost hirotonit preot la data de 1 aprilie 1965, în catedrala din Timişoara, de
către Înaltpreasfinţitul Părinte Dr. Nicolae Corneanu, fiind numit la parohia Căpruţa
din Protopopiatul Lipova până în anul 1969, când s-a transferat la parohia Victor
Vlad Delamarina unde a păstorit până anul 1987, an în care a ocupat postul vacant
de preot de la parohia „Adormirea Maicii Domnului” din Lugoj.
A urmat astfel chemarea de a-I sluji lui Dumnezeu după modelul înaintaşilor
săi, timp de peste un secol şi jumătate: bunicul după tată, preot – Emilian Damşa
(45 ani la parohia Fârdea); bunicul după mamă (35 ani la parohia Căpâlnaş); tatăl
(50 ani la parohiile Bata şi Birchiş). La aceşti ani se adaugă şi cei 47 ani de slujire
preoţească a Preacucerniciei Sale, până la data de 1 decembrie 2012, când s-a pensionat. În total, 177 ani în slujirea
lui Dumnezeu şi a credincioşilor.
În cei 47 de ani de pastoraţie, Preacucernicia Sa s-a evidenţiat pe plan administrativ-gospodăresc prin zidirea
unei biserici şi a unei capele mortuare; au fost pictate 3 biserici; au fost redate cultului ortodox două capele şi o
casă parohială (după anul 1989), precum şi alte realizări la biserică şi casa parohială. De asemenea, pe plan cultural
şi pastoral, s-a remarcat prin calitatea predicilor şi a serviciilor religioase, dedicându-şi timpul şi după pensionare,
aceleiaşi slujiri, cu multă dragoste, devotament şi implicare în viaţa bisericii, urmând îndemnului Sf. Pavel adresat
lui Timotei: Propovăduieşte cuvântul, stăruieşte cu timp şi fără de timp, mustră, ceartă, îndeamnă, cu toată îndelunga-răbdare şi învăţătura (II Timotei 4,2).
Ca semn de apreciere pentru activitatea depusă, a fost distins, în anul 1978, de către Înaltpreasfinţitul Părinte
Nicolae Corneanu, cu distincţia de iconom, , iar în anul 2007 cu cea de iconom-stavrofor.
Slujba de prohodire a Părintelui Bujor Damşa a avut loc în ziua de 1 martie, în biserica „Adormirea Maicii Domnului”, la care au participat un număr impresionant de preoţi şi credincioşi, veniţi să se roage şi să-şi ia rămas
bun de la părintele lor, cel care atâţia ani i-a binecuvântat, i-a mângâiat şi s-a rugat pentru ei în toate momentele
importante ale vieţii.
În cuvântul rostit, Preaonoratul Părinte Ioan Cerbu – protopopul Lugojului a evidenţiat importanţa pe care o
are misiunea de preot în viaţa credincioşilor, jertfelnicia şi responsabilitatea de care trebuie să dea dovadă atât
pentru cei încredinţaţi spre păstorire cât şi în faţa lui Dumnezeu. A avut o relaţie apropiată cu toţi colegii, preoţii
din Lugoj în special, care atunci când i-au cerut sprijinul, a răspuns afirmativ de fiecare dată.
La final, preaonoratul părinte a transmis, familiei îndoliate, cuvântul de mângâiere şi compasiune al Înaltpreasfinţitului Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului.
Un cuvânt de apreciere a venit şi din partea Preasfinției Sale Alexandru Mesian – episcopul greco-catolic al
Lugojului, prezent la slujbă, care a vorbit despre relaţia bună pe care părintele Bujor a avut-o cu Biserica GrecoCatolică, cu preoţii şi credincioşii ei, în toţi aceşti ani de slujire preoţească la Lugoj.
Sicriul cu trupul neînsufleţit a fost purtat apoi de preoţi, fiind înconjurată biserica, conform rânduielii, după
care, convoiul mortuar s-a îndreptat spre Cimitirul Ortodox de pe strada Făgetului, unde a avut loc înhumarea, în
cripta familiei.
Dumnezeu să-i aşeze sufletul în lumina Preasfintei Treimi! Veşnica lui pomenire!
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PREOŢI DE MIR ADORMIȚI ÎN DOMNUL
La data de 26 februarie, s-a stins din viață
preotul pensionar Ioan Suba din parohia
Târgoviște, protopopiatul Lugoj. 31
Născut la data de 25 aprilie 1932, în
localitatea Ohaba Română, jud. Timiș, își
face studiile la Institutul Teologic Universitar din Sibiu.
Își începe activitatea preoțească în anul
1954 la parohia Ohaba Română, păstorind apoi în parohiile Chizdia, Paniova și
Târgoviște, protopopiatul Lugoj.
După ce au fost îndeplinite cele prescrise în rânduiala bisericească cu privire
la înmormântare, trupul neînsuflețit al preotului Ioan Suba a fost depus la biserica
„Învierea Domnului” din Târgoviște. Slujba
prohodului s-a oficiat în data de 28 februarie a.c., începând cu orele 13,00 după ce a
fost săvârșită sfânta Liturghie, de un sobor
alcătuit din opt preoți.
Cuvântul de învățătură a fost rostit
de protopop care a trnasmis familiei și
credincioșilor un cuvânt de compasiune și
mângâiere din partea Înaltpreasfințitului
Mitropolit Ioan.
Cortegiul s-a îndreptat spre locul de veci,
din curtea bisericii parohiale unde preotul
Ioan Suba a fost depus după rânduiala stabilită pentru asemenea ocazii.

*
La data de 5 martie a trecut la cele veșnice preotul pensionar Grigore Pușcaș, în vârstă de 71 ani.
Preotul Grigore Pușcaș s-a născut la 21 martie 1948 din familie de intelectuali, în orașul Făget. Și-a petrecut anii
copilăriei în orașul Făget, unde a urmat școala primară și gimnaziul. În anii tinereții își îndreaptă pașii spre Institutul
Teologic din Sibiu, luându-și licența în anul 1975.
În anul 1975 se căsătorește, fiind sfințit preot pe seama parohiei Temerești, din protopopiatul Făget, unde
slujește până în anul 1984, fiind transferat la parohia Herneacova, protopopiatul Timișoara II, până în 1989. După
anul 1990 devine profesor de religie în orașul Lugoj și, în paralel, suplinea preoții din oraș ori de câte ori era nevoie,
apropiindu-se mai mult de protopopiatul ucrainean din Lugoj, care se organiza și ducea lipsă de preoți, prin formarea unor noi parohii. Aici a suplinit parohia ucraineană, nou înființată, Pietroasa Mare, unde a activat timp de
trei ani, până la venirea unui preot tânăr, cunoscător de limbă ucraineană.
Slujba de înmormântare a avut loc în data de 7 martie 2019 și a fost oficiată de un sobor de 21 de preoți, din protopopiatul Făget, din protopopiatul Lugoj și din protopopiatul ucrainean Lugoj, fiind prezent și protopopul Ilie Albiciuc. Protopopul Bujor Păcurar a rostit necrologul și a transmis cuvinte de mângâiere din partea Înaltpreasfințitului
Mitropolit Ioan. Trupul neînsuflețit a fost dus de preoții din sobor, fiind respectată slujba înmormântării preoților,
s-a inconjurat biserica și a fost condus spre cimitirul ortodox din Făget.
Pe ultimul drum a fost însoțit de foarte mulți credincioși, de familie, rude și oficialitățile locale.
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AGENDA ÎNALTPREASFINȚITULUI PĂRINTE
MITROPOLIT IOAN AL BANATULUI
PE LUNA MARTIE 2019

1 martie
- A primit pe doamna profesor Doina-Olimpia Cirimpei, directorul Colegiului Național ”Carmen Sylva”, din
Timișoara;
- A primit pe preotul paroh Ioan Mezinca, de la parohia Timișoara Steaua, din protopopiatul Timișoara I;
- A primit pe protosinghelul Matei Buliga, starețul mănăstirii cu hramul ”Sf. Cuv. Paraschieva” – Dobrești.
7 martie
- A primit pe preotul Ionel Maftei, de la parohia Săcălaz, din protopopiatul Timișoara I;
- A primit pe preotul paroh Emanoil Popescu, de la parohia Uihei, din protopopiatul Sânnicolau Mare, dimpreună
cu domnul Georgică Bodiu, epitropul bisericii;
- A primit pe domnul Daniel Ababei din Lugoj;
- A primit pe tinerii Țuțuianu Radu și Dana, din Timișoara;
- A primit pe preotul paroh Constantin Timariu, de la parohia Recaș I, din protopopiatul Timișoara I;
- A primit pe preotul Constantin Train, profesor la clasele cu profil seminarial, din cadrul Colegiului Național
Pedagogic ”Carmen Sylva”, din Timișoara și slujitor la catedrala mitropolitană;
- A primit pe domnul Radu Burescu, din localitatea Giroc;
- A primit pe preotul paroh Ionică Gâță, de la parohia Moșnița Nouă, din protopopiatul Timișoara I;
- A primit pe preotul paroh Sorin Ghilezan, de la parohia Carani, din protopopiatul Timișoara I;
- A primit pe doamna Neta Șaptebani, din Timișoara;
- A primit pe doamna Adina Borcean, expert electoral în cadrul Comisiei Europene.
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8 martie
- A primit pe preotul paroh Timotei Sbera, de la parohia Timișoara Ronaț, din protopopiatul Timișoara I, dimpreună cu preotul coslujitor Marius Mircia, precum și pe domnii: Bogdan Bratu, Eugen Lozici, Gheorghe Indricău,
Constantin Turai și Sorin Chira, consilieri parohiali;
- A primit pe preotul Ioan Bude, protopopul Oficiului protopopesc Timișoara I;
- A primit pe preotul paroh Georgian Popovici, de la parohia Stamora Germană, din protopopiatul Deta, dimpreună cu domnul Ioan Fiștea, primarul localității Moravița și părintele protopop Ioan Prisăcean, protopopul Detei;
- A primit pe preotul paroh Ovidiu Cucec, de la parohia Utvin, din protopopiatul Timișoara I;
- A primit pe părintele protosinghel Varahiil Bănățeanu, starețul mănăstirii Snagov;
- A primit pe domnul inginer Ion Miron, membru al Adunării Eparhiale.
12 martie
- A primit pe domnul senator Eugen Dogariu, respectiv pe domnul deputat Alfred Simonis, parlamentari de Timiș.
15 martie
- A primit pe domnul prof. univ. dr. Nicolae Robu, primarul Municipiului Timișoara.
18 martie
- A primit pe preotul paroh Dorel Cimponeru, de la parohia Lugoj IV, din protopopiatul Lugoj;
- A primit pe preotul Mircea Szilagyi, protopopul Oficiului protopopesc Timișoara II;
- A primit pe monahia Olimpiada Sfrijan, stareța mănăstirii Fârdea, din protopopiatul Făget;
- A primit pe domnul Ionel Țuțac, pastorul bisericii baptiste ”Harul”, din Lugoj;
- A primit pe preotul pensionar Ioan Popa, fost slujitor la parohia Sânpetru Mare, din protopopiatul Sânnicolau
Mare, dimpreună cu domnul Ioan Sabin Popa din localitate;
- A primit pe doamna Rovana Plumb, ministru pentru Fonduri Europene în Guvernul României, dimpreună cu
domnul Călin Dobra, președintele Consiliului Județean Timiș.
19 martie
- A primit pe preotul paroh Ioan Sălvan, de la parohia Folia din protopopiatul Deta;
- A primit pe tinerii Dan Bădoiu și Andreea Farcaș din localitatea Utvin, jud. Timiș;
- A primit pe domnul inginer Ioan Juravle din Timișoara;
- A primit pe preotul paroh Achim Miloș, de la parohia Denta din protopopiatul Făget dimpreună cu tinerii
Sebastian și Oana Paraschiv din localitate;
- A primit pe domnul inginer silvic Nicușor Țîțu, director la Direcția Silvică Timiș;
- A primit pe preotul Aurelian Milă, de la parohia Recaș II, din protopopiatul Timișoara II;
- A primit pe preotul paroh Cosmin Panțuru, de la parohia Timișoara Sf. Ilie Fabric, din protopopiatul Timișoara
II, dimpreună cu preotul coslujitor Daniel Alic;
- A primit pe protosinghelul Matei Buliga, starețul mănăstirii Dobrești, din protopopiatul Lugoj;
- A primit pe preotul paroh Doru Melinescu, de la parohia Timișoara Aeroport, din protopopiatul Timișoara II.
20 martie
- A primit pe doamna Daniela Gomboș, artist plastic în cadrul Uniunilor Artiștilor Plastici, filiala Timișoara;
- A primit pe doamna Silvia Horwath, din Timișoara.
21 martie
- Cu ocazia ”Zilei Mondiale a Apei”, a participat la manifestarea organizată de Administrația Bazinală a Apelor
Banat;
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- A primit pe tinerii Jijica Pavel și Colariu Roxana-Livia, din Timișoara;
- A primit pe domnul Damian Cristian Iuliu, artist plastic din Moldova Nouă, județul Caraș-Severin.
22 martie
- A primit pe doamna jurnalist Cristina Liberis, din București;
- A primit pe doamna jurnalist Diana Ion, din București.
26 martie
- A primit pe preotul misionar Constantinescu Radu, din cadrul Arhiepiscopiei Aradului;
- A primit pe preotul paroh Cristian Tomescu, de la parohia Fabric Est, din cadrul protopopiatului Timișoara II;
- A primit pe preotul paroh Cristian Niculescu, de la parohia Timișoara Elisabetin, din protopopiatul Timișoara II;
- A primit pe doamna prof. Laura Bălăngean, directorul Centrului școlar pentru educație incluzivă ”Constantin
Pufan”, din Timișoara.
27 martie
- A primit pe domnul Christian Rudik, noul director interimar al Operei Naționale Române din Timișoara;
- A primit pe preotul paroh Caius Capotescu, de la parohia Lugoj – Pogorârea Sfântului Duh, din protopopiatul
Lugoj;
- A primit pe doamna Ana Creța, din localitatea Fibiș;
- A primit pe preotul profesor Nicolae Morar, dimpreună cu fiica Iulia Morar, medic psihiatru în cadrul Spitalului
Clinic de Urgență ”Pius Brînzeu” din Timișoara;
- A primit pe preotul Ioan Bude, protopopul Oficiului protopopesc Timișoara I;
- A primit pe preotul Constantin Jinga, conf. univ. dr. la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Timișoara;
- A primit pe arhidiaconul Marian Pîrvu, administratorul tipografiei Arhiepiscopiei, dimpreună cu doamna Mihaela Valenta, contabila societății.
28 martie
- A primit pe doamna prof. Adela Panait, directorul Liceului Ortodox ”Sf. Antim Ivireanul”, din Timișoara, dimpreună cu doamna Maria Jura, administratorul școlii;
- A primit pe preotul paroh Marius Șonea, de la parohia Giroc, din protopopiatul Timișoara I, dimpreună cu
preoții coslujitori Daniel Mateia, respectiv Adrian Covan;
- A primit pe preotul paroh Sorin Frunjină, de la parohia Herneacova, din protopopiatul Timișoara II, dimpreună
cu părintele protopop Mircea Szilagyi;
- A primit pe preotul paroh Florin Maxim, de la parohia Icloda, din protopopiatul Timișoara II;
- A primit pe preotul paroh Ionuț Vîntu, de la parohia Ianova, din protopopiatul Timișoara II.
- A primit pe preotul paroh Radu Alecu, de la parohia Sânandrei, din protopopiatul Timișoara I, dimpreună cu
domnii Dobrican Florin și Petre Nicorici epitropi parohiali;
- A primit pe preotul paroh Radu Meșter, de la parohia Alioș, din protopopiatul Timișoara II.
29 martie
- A primit pe doamna preoteasă Viorica Râncu, din Timișoara, dimpreună cu doamna Diana Cojocaru, medic
din Timișoara;
- A primit pe preotul Constantin Train, profesor la clasa cu profil vocațional seminarial teologic, din cadrul Colegiului Național ”Carmen Sylva” din Timișoara;
- A primit pe preotul paroh Vasile Stepan, de la parohia Tîrgoviște, din protopopiatul Lugoj;
- A primit pe domnul Gean Pietro Sera, cetățean italian, cu domiciliul în Timișoara;
- A primit pe domnul Marius Adrian Șandor din Timișoara.
A consemnat preot MARIUS SFERCOCI
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