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Începem încă un an! Cu speranŃe, cu planuri mari, cu dorinŃe ce am vrea să ni se împlinească. Începem încă un
an cu nădejdea că Dumnezeu, Căruia îi mulŃumim pentru purtarea Sa de grijă, ne va mai îngădui încă, deşi suntem
conştienŃi că nu prea merităm. Începem încă un an şi asta e suficient!

Şi cum stă bine omului măcar la început de an,
trebuie să ne oprim din vâltoarea cotidiană şi să ne
amintim ce am făcut în vremea scursă de la ultima zi de
cumpănă dintre ani. Să ne amintim măcar din două
motive: amintindu-ne, să mulŃumim şi celor ce au fost
activi şi au sprijinit tot ce s-a ralizat şi, amintindu-ne, să
ne propunem şi mai multe pentru anul ce începe.

Suntem tentaŃi în general, să facem „dări de seamă” şi
să umplem pagini întregi sau să consumăm minute bune
citind cifre şi alte chestii plictisitoare. Sunt bune şi acelea
dar cea mai mare realizare este ceea ce reuşeşti să faci
pentru Dumnezeu şi pentru sufletul tău. Şi chiar dacă
asemenea înşiruire de evenimente poate să pară
plictisitoare, să nu uităm „motto-ul” revistei noastre
parohiale: „ Nu din vorbe, ci din fapte se cunoaşte omul
virtuos”. De aceea voi înşirui şi eu în aceste pagini tot ce
am reuşit să facem din punct de vedere cultural şi
religios, pentru că realizarile administrative sau gospodăreşti sunt mult mai sesizabile decât cele ale sufletului. Iată
ce am reuşit să facem împreună în anul ce a trecut.
- 8 ianuarie: Prezentare audio-video a activităŃii parohiale pe anul 2011;
- 19 ianuarie: Comemorarea deportaŃilor din URSS;
- 4 martie: „Mamei, primăvara-n dar”- spectacol de muzică şi poezie cu Şcoala Gimnazială 9;
- 17 martie: „Pelerini prin Banat” - excursie cu „diecii” din Sf.Altar;
- 25 martie: „Seară de poezie şi cântare creştină” - cu actorii Teatrului de Vest, Biblioteca JudeŃeană şi profesorii
Liceului de artă „Sabin PăuŃa”;
- 27 martie: „Urmându-Lpe Cel răstignit” - emisiune radiofonică de la Centrul social „Frederik Ozanam” ;
- 29 martie: „Sfânta Proscomidie”- lecŃie deschisă cu elevii de la Şcoala Gimnazială 7;
- 1 aprilie: „Estera” - piesă de pantomimă cu elevii Şcolii Gen. 7;
- 2 aprilie: „Şcoala altfel” - cu elevii Şcolii Gimnazială Berzovia;
- 4 aprilie: „Cina cea de Taină”- piesă de teatru cu copiii GrădiniŃei PN 10 ( grupa mică);
- 6 aprilie : „Primăvara” – montaj literar-muzical cu copiii GradiniŃei PN 10 ( grupa mare);
- 8 aprilie: „Vin Floriile cu soare...” - muzică şi poezie cu copii din proiectul „Hristos împărtăşit copiilor”;
- 15 aprilie: „Hristos a înviat!”- concert festiv de Paşti cu „Strana Strămoşească” şi „Tinerimea Ortodoxă”;
- 19 aprilie: „Kievul Ortodox” - expoziŃie foto a D-lui Iosef Erwin łigla, preşedintele Forumului Democratic al

Germanilor- C-S.” , la Centrul parohial;
- 23 aprilie: „Expo Biblii”- conferinŃă la Biblioteca
germană „Alexander Tietz”;
- 30 aprilie: „Pelerinaj prin Ardeal” - cu membre ale
Comitetului parohial:
- 13 mai: Premierea „olimpicilor” la Religie, de la
Şcoala Gen. 7;
- 30 mai: AcŃiune în parteneriat cu „Grupul
ecologic” al Colegiului Economic al Banatului
Montan;
- 4 iunie: Sf. Liturghie şi Hram la Ecica - Serbia;
- 27-30 iunie: ActivităŃi cu delegaŃiile Episcopiei
romano-catolice din Pesaro - Italia şi Sutjeska -
Serbia;
- 15 august: Sfânta Liturghie Arhierească şi donaŃie
de carte la Sutjeska - Serbia;

( urmare în pag.4)

CEAM FĂCUT PENTRU DUMNEZEU ŞI PENTRU OAMENI ?
Pr. Petru Berbentia



( urmare din pag. 3)

- 2 septembrie. Vizita delegaŃie românilor din Sărcia
– Sutjeska (Serbia);
- 1 octombrie: De ziua internaŃională a bătrânilor, la
Azilul din ReşiŃa;
- 14 octombrie: Vizită şi slujbă la Hramul Parohiei
româneşti din Zrenianin - Serbia;
- 26 octombrie: Hramul bisericii şi deschiderea
oficială a bibliotecii româneşti de la parohia din
Sărcia - Serbia:
- 21 noiembrie: Sceneta „Ioachim şiAna” cu copii de
la Şcoala Gimnazială nr. 7;
- 29 noiembrie: LecŃie deschisă şi prezentare video
despre Sf. Apostol Andrei şi Sf. Ierah Andrei
Şaguna, cu elevii de la Şcoala Gimnazială 7:
- 9 decembrie: Concert de colinde cu „Strana
Strămoşească” la Berzovia:
- 14 decembrie: Festivalul judeŃean de colinde
„Florile dalbe”, cu participarea a peste două sute de
elevi;
- 16 decembrie: Concert de colinde cu Cornelia şi Lupu Rednic;
- 23 decembrie: Concert de colinde cu copiii implicaŃi în proiectele patriarhale;
- 23 decembrie: Concert de colinde cu corul „Franz Stu ̈rmer”, al Forumului Democratic al Germanilor din Banatul
Montan;
- 23 decembrie: Concert de colinde cu fanfara Municipiului ReşiŃa;
- 25 decembrie: Concert de colinde cu Zorica Savu şi „Strana Strămoşească”.

De asemenea, constat cu bucurie că revista parohială „ Foaia Govândarului” a ajuns la nr. 74, fiind în al 10-
lea an de apariŃie (Decembrie 2003). În toŃi aceşti ani ne-am bucurat de munca tinerilor noştri care fac această

„tribună” a parohiei, dar şi de generozitatea celor ce sprijină
financiar apariŃia ei. Şi le mulŃumim!
Pe lângă cele de mai sus, desfăşurăm şi proiectele „Hristos
împărtăşit copiilor” şi „Alege şcoala”, copii participanŃi fiind
îndrumaŃi de Pr. Romulus Şandru.
Pentru că viaŃa nu e întotdeauna plăcută pentru semenii noştri şi
pentru că trebuie să ne ajutăm fraŃii în suferinŃă sau care au
greutăŃi, în anul ce a trecut am desfăşurat multe acŃiuni sociale
şi tot felul de colecte, încercând să picurăm un pic de bucurie în
viaŃa fraŃilor noştri. Astfel, am încheiat şi am susŃinut un
protocol de bună-frăŃietate cu parohia łerova, constând în
achitarea lunară a salariului preotului precum şi a sumelor
aferente impozitului pe salariu, dam am şi sponsorizat cu
alimente, rechizite, bani, etc, AsociaŃia HandicapaŃilor
Neuromotor din Caraş-Severin, sprijinul pentru ei fiind în al
cincilea an de desfăşurare. Tot acestor oameni cu nevoi speciale
le-am acordat sprijin pentru instalarea unei centrale termice la
sediul asociaŃiei şi pentru înfiinŃarea unui Atelier protejat,
pentru imprimări termice, atelier la care vor avea un loc de
muncă tot câŃiva din membrii asociaŃiei.
O mare parte dintre dumneavoastră, cititorii noştri, vă veŃi
regăsi în tot ce am făcut şi asta ar trebui să fie imboldul pentru
viitor. E mult? E puŃin? MulŃumim lui Dumnezeu pentru
toate!
Tudor Muşatescu spunea odată că unii oameni trăiesc gratis iar

alŃii degeaba. Dacă vă vedeŃi în cele scrise mai sus, atunci nu aŃi trăit degeaba!

Ce am făcut pentru Dumnezeu......

MulŃumindu-vă pentru sprijin, vă doresc multă sănătate şi ani mulŃi şi buni!
Pr. P.B.
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E părerea mea... şi-o scriu! Alina-Mihaela Fetescu

ESEUL MEU

SperanŃa moare ultima
Tot mai des aud în jur oameni care la prima greutate au impresia că Dumnezeu i-a

uitat. De ce suntem atât de slabi? De ce ne pierdem speranŃa atât de uşor?
De câte ori a avut Iisus toate motivele să îşi piardă speranŃa şi n-a făcut-o? E drept că

El este Dumnezeu, dar să nu uităm că a venit pe lume la fel ca oricare alt om. Chiar de la
început Tatăl L-a tratat ca pe noi ceilalŃi, nefăcând diferenŃe. Fiul niciodată nu S-a întors
împotriva Tatălui, a acceptat totul aşa cum a venit, fără să crâcnească, nu L-a tras la
răspundere, dar cel mai important lucru, nu şi-a pierdut speranŃa; a ştiu că Tatăl plănuieşte
ceva pentru El.

Noi nu putem fi atât de stoici, în primul rând pentru că natura umană este aşa, la prima
adiere de vânt, se teme de furtună, negândindu-se că şi dacă ar veni furtuna, mai apoi ies
soarele şi curcubeul.

Mama îmi spune mereu: „Dumnezeu nu îŃi dă mai mult decât poŃi duce“. Cred că este o expresie foarte înŃeleaptă
şi plină de adevăr. Ori de câte ori suntem în faŃa unei cumpene ştim că o vom trece, pentru că este Cineva acolo sus
care ne va ajuta, chiar dacă ne pierdem speranŃa. Se mai spune şi că „ceea ce nu te omoară, te face mai puternic“, şi
am constatat că e foarte adevărat.

AŃi putea spune că sunt doar vorbe care să ne ridice moralul, însă ştim destul de bine că este aşa. Ori de câte ori
suntem răniŃi de persoane la care nu ne aşteptăm să o facă, învăŃăm din greşeli şi începem să ne apărăm, deci
devenim mai puternici. Singurul lucru peste care nu putem trece este moartea. DistanŃa, dorul, necazurile se pot
rezolva şi cu nădejdea în Dumnezeu totul se poate redresa. De câte ori nu ne-am spus: „ nu ştiu cum voi trece peste
asta“?! De tot atâtea ori, Dumnezeu ne-a dat speranŃă şi ne-a ajutat să ieşim din impas. Şi totuşi, când vom da de
greutăŃi vom spune acelaşi lucru, din nou Tatăl ne va da putere pentru că la El totul este cu putinŃă.

Vreau să conclud întărind concepŃiile că „speranşa moare ultima“ şi că Dumnezeu va fi mereu lângă noi să
ne ridice când vom cădea şi vom simŃi că nu ne mai putem ridica. TREBUIE SĂ PRIVIM MEREU SPRE CER;
DE ACOLO NE VA VENI MEREU AJUTORUL.

DESPRE APĂ

Nouă ni se pare normal, firesc, să bem apă când ne este sete, fără să ne gândim vreo clipă la marea ei
importanŃă pentru viaŃa noastră.
1.Apa este unul din cele patru elemente primordiale ale CreaŃiei;
2. Corpul omenesc conŃine 70% apă;
3.Apa este folosită în alimentaŃie;
4. Este folosită pentru curăŃire;
5. Este simbolul vieŃii;
6. Este simbol al morŃii:
7.Are efect terapeutic.

Voi aminti în continuare de apa sfinŃită.
Depozitată în recipiente mari în Biserică, apa obişnuită

capătă proprietăŃi deosebite. Apa sfinŃită de la Bobotează se mai numeşte şi Aghiasma mare. Dar există şi
o slujbă ce se numeşte „SfinŃirea cea mică a apei” şi care se face ori de câte ori este nevoie.

Apa sfintiŃă are un efect terapeutic deosebit, curăŃind şi energizând organismul. Sub influienŃa Duhului Sfânt,
apa se curăŃeşte şi se energizează.

MulŃi credincioşi ştiu tradiŃia care spune că apa luată de Bobotează, băută timp de 9 zile, este un adevărat
tratament pentru orice boală.

BineînŃeles că, în timp ce se bea apă sfinŃită, gândul trebuie să fie la Dumnezeu pentru că puterea lui
Dumnezeu este mare, iar grija Sa faŃă de om este infinită.

Prof. Stela Şerban

se sfinŃeşte după săvârşirea unui serviciu liturgic
special şi

Stropitul casei cu
aghiazmă, îndepărtează energiile negative.

Cine a făcut o astfel de cură ştie despre ce vorbesc, iar cine nu a făcut încă, să încerce.
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Pentru că este început de an, am putea să facem și noi un mic efort pentru a medita la cele pe care le-am lăsat
în urmă în anul care tocmai a trecut și să ne propunem ca în acest nou an să realizăm mai multe .....fapte bune.

Chiar dacă este un început calendaristic din punct de vedere civil şi
administrativ, în ceea ce priveste activitatea liturgică a Bisericii noastre,
noul an nu este decât o trecere de la o lună la alta, asta firește fără a
nesocoti marea importan,ă și impactul social pe care-l de,ine “ Anul nou“

printre noi. Biserica are o altă modalitate de împăr,ire a anului.
Înainte de înăl,area Sa la cer, Mântuitorul a făgăduit Sfi,ilor Săi

Apostoli : „Iată, Eu voi fi cu voi în toate zilele, până la sfârșitul vea-
cului..“. Potrivit acestei făgăduin,e, Biserica a fost preocupată încă de la
început să asigure și să facă sim,ită prezen,a spirituală, nevazută, dar
reală, a Mântuitorului, în mijlocul credincioșilor ei, în tot timpul vie,ii lor.
Cum ? Căutând să între,ină mereu vie amintirea vie,ii, a învă,ăturii și a
faptelor Domnului, precum și a Sfin,ilor, prin comemorarea periodică a
acelor fapte. Prin sărbătorile, posturile, diferitele pomeniri și slujbele
bisericeşti care se succed și revin într-o anumită ordine în fiecare zi și în
fiecare an, noi nu numai că reîmprospătăm în minte, ci și retrăim periodic,
momentele importante din via,a și activitatea Mântuitorului, precum și din întreaga istorie sfântă a mântuirii, cu
persoanele și evenimentele ei mai de seamă, dinainte de venirea Domnului și de după Înal,area Lui la cer.

În cultul creștin, ziua liturgică nu începe cu miezul-nop,ii sau cu diminea,a, ca în măsurătoarea civilă (laică)
a timpului, ci cu seara. Ziua liturgică este adică intervalul de timp dintre doua seri consecutive şi de aceea
sărbatorirea și slujba oricarei zile liturgice începe cu Vecernia din ajunul zilei respective, care este cea dintâi dintre
Laudele bisericeşti zilnice. Datina aceasta este moștenită din tradi,ia iudaică de socotire a timpului, asa cum o
vedem concretizată, de exemplu, în referatul biblic al zidirii lumii, unde zilele crea,iei sunt numărate începând cu
seara și continuând cu diminea,a : „Și a fost seara și a fost diminea,a, ziua întâi...“ . Fiecare zi din cursul anului este
consacrată amintirii sau comemorării unui moment sau eveniment din istoria sfântă a mântuirii, din via,a și
activitatea Mântuitorului, a Sfintei Fecioare, a SfinŃilor Apostoli sau a unui sfânt, așa precum ne arată calendarul
bisericesc din fiecare an. Din punctul de vedere al importan,ei lor în via,a religioasă, zilele liturgice se împart în
două : zile de rând (lucrătoare) și zile de sărbătoare. Tot din cultul iudaic a moștenit Biserica creștină și împăr,irea
zilelor în Ceasuri, pe care evreii o adoptaseră și ei de la asiro-babilonieni. Lăsând la o parte nop,ile (care erau
împăr,ite, ca și la romani, mai întâi în trei sferturi și apoi în patru sferturi, numite străji sau vegheri), ziua (adică

intervalul de timp de diminea,a până seara, socotit de 12 ore) era împar,ită în patru sferturi de câte trei ore fiecare,
numite Ceasuri, astfel Ceasul I, cuprinde primele trei ore ale dimine,ii (aproximativ între orele 6-9 ), Ceasul III,
cuprinde a doua parte a dimine,ii (aproximativ între orele 9-12 ) şi Ceasul VI, cuprinzând al treilea sfert al zilei
(amiaza), aproximativ între orele 12-15 .

În cadrul săptămânii, fiecare zi este închinată, în serviciul liturgic, pomenirii unuia (unora) dintre persoanele
sau momentele de seamă ale istoriei sfinte, toate în directă legatură cu persoana și cu activitatea Mântuitorului și
care, deci, pentru importan,a lor, sunt comemorate săptămânal, deci de 52 ori pe an. Astfel, Duminica este ziua
sau sărbătoarea săptămânală a Învierii Domnului, cel mai mare eveniment din istoria sfântă a mântuirii. Lunea
este închinată cinstirii Sfin,ilor Îngeri, care au fost crea,i înaintea oamenilor și au slujit mântuirii acestora, ca
trimiși ai lui Dumnezeu, ca vestitori ai voii Lui și ca mijlocitori între Dumnezeu și oameni. MarŃea e închinată
amintirii celor mai vechi dintre sfin,ii calendarului creştin în ordine cronologică, adică Sfin,ilor Prooroci în
general și îndeosebi Sfântului Ioan Proorocul, înaintemergatorul și Botezatorul Domnului. Miercurea și vinerea
sunt închinate Sfintei Cruci și Sfintelor Patimi ale Domnului, pentru că miercuri au făcut sfat cărturarii și arhiereii
ca să prindă pe Iisus, iar vineri L-au răstignit pe Cruce. Joia e închinată amintirii SfinŃilorApostoli, pentru ca Joia a
avut loc Cina cea de Taină, la care Mântuitorul a întemeiat Sf. Liturghie, în prezen,a Sfin,ilorApostoli, cărora le-a
dat poruncă și puterea de a face această slujbă întru pomenirea Sa. Tot joia se pomenește și Sfântul Ierarh Nicolae,
arhiepiscopul Mirelor Lichiei. Sâmbăta e închinată amintirii tuturor mor,ilor și în primul rând a sfin,ilor
mărturisitori și mucenici, care și-au dat via,a pentru Hristos sau au pătimit pentru biruin,a credin,ei creștine în
lume.

Urmare în numărul viitor

Anul bisericesc

Pr. Petrică Ghimboaşă

Ziua liturgică
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Doctori şi neputincioşi
,,Doctore, vindecă-te pe tine însuŃi... (Luca 4:23)''

Într-o lume tot mai grăbită, teama de anonimat devine tot mai des interfaŃa părerii de sine imprimată involuntar pe

traiectoria ireversibilă şi personală a vieŃii cotidiene. Nu ne cunoaştem îndeajuns şi poate tocmai din această lipsă şi criză

existenŃială iau naştere fobiile aducătoare de tot felul de eşecuri, ca să nu zic păcate. Dacă ne-am cerceta mai atent universul

lăuntric am putea înŃelege că fiecare dintre noi e unic în felul său, că niciodată nu e prea târziu să te împrieteneşti cu

Dumnezeu şi să pleci în căutarea originalităŃii pierdute... fără să fi măcar pentru o clipă tentat să faci un veritabil ,,copy-

paste'', de pus pe frontispiciul efemer al multor glorii de paradă, apucături şi împopoŃonări cu lucruri de nimic.

Până la urmă cred că e mai important să pot privi cerul cu ochii mei şi nu să mi-l închipui din poveştile ieşite la nesfârşit

din gura lumii, atât de neobosită şi mereu iscoditoare. Uneori, privind concretul proximei realităŃi n-aş putea spune că mă pot

simŃi confortabil, sub avalanşa unor atitudini sociale proprii intelighenŃiei ultimilor ani; tot mai mulŃi specialişti cu diplomă

ies la iveală, nu prin dovada vreunei autentice contribuŃii, ci de cele mai multe ori manifestându-se prin aroganŃa făŃişă a

purtărilor de titluri...

Personal, mă simt dezgustat când văd că mulŃi dintre intelectualii vremii noastre, dornici să culeagă admiraŃii

necondiŃionate şi laude de complezenŃă, de cele mai multe ori, prezentându-se de-a dreptul infatuaŃi, cu titlul de ,,doctor'' pus

înaintea numelui, de dragul propriei imagini... relative. O astfel de atitudine îmi aduce aminte direct de un personaj celebru al

mitologiei elene, Narcis, de obsesiva şi tragica finalitate a contemplării propriului său chip, expresia simbolică a iubirii de

sine.

Constat că avem un oraş, că avem un judeŃ, chiar o Ńară plină de specialişti, cu studii şi c.v.-uri în faŃa cărora rămâi

perplex (...), însă tot ceea ce pot dovedi (mulŃi dintre ei) rămâne la stadiul de lucru nedefinit, de neputinŃă şi aceeaşi repetabilă

dezamăgire... Totuşi recunosc în mod sincer că activitatea de cercetare ştiinŃifică poate aduce cu sine întotdeauna un real

mers înainte pe calea cunoaşterii tainelor acestei lumi şi al punerii în practică a celor mai nobile idei, dar atunci când vine

vorba de titlurile de ,,doctor'', spre exemplu, în avlia studiului teologic cred că toată această râvnă rămâne la fel de

neputincioasă; şi de ce oare aş îndrăzni să gândesc cu voce tare? Pentru simplul fapt că nu te poŃi numi ,,doctor'' în teologie, în

cunoaşterea lui Dumnezeu?!

Mesajul religiei creştine trebuie să rămână unul de îndemn prin faptă şi cuvânt, cu osteneala crucii din spinare, nu

numai cu apelurile trimise cu dedicaŃie naivilor şi iubitorilor de praznice neînŃelese. Şi oare ce aş putea să mai zic când mă

gândesc la contrastul dur dintre contemporanii magisteri ai şcolilor teologice şi figurile apostolice ale unor simpli pescari din

Galileea, precum fraŃii Petru şiAndrei ori fiii lui Zevedei...?

Mai bagă încă un lemn în cuptor
Lângă mine te aşează şi hai să vorbim,
Despre iarna de acum câte se povestesc
Într-o lume în care am uitat să trăim...

Priveşte la geam peisajul banal,
Mersul grăbit printre roŃi şi claxoane;
Spre seară vom avea musafir nepoftit
Nelipsitul frig de prin casele goale...

Cana cu ceai, de acum s-a răcit
Şi în case iarna ne închide devreme;

Nu-i vreme de somn nici timp de gândit
Când soba înghite prea repede lemne...

Şi hai să vorbim de toate ale noastre
Şi somnul să ne facă pleoapa greoaie,

Să uităm de frig şi de crize sociale
De oraşul natal văduvit de tramvaie...

Frig în Cetatea de Foc
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ŞtiaŃi că ...

Sfântul Antonie cel Mare este
cunoscut drept

al tuturor c lug rilor i
c lug ri elor. A fost primul ascet din
istorie care s-a retras în pustiu pentru
o via dedicat rug ciunii i sl virii
lui Dumnezeu.

Antonie cel Mare s-a n scut în
satul Koma din Egiptul de Mijloc, în
anul 251 d.Hr. A fost fiul unor rani
cre tini înst ri i, care l-au înv at s
practice credin a cre tin i s mearg
des la biseric . La vârsta de 20 de ani,
dup moartea p rin ilor, întrebându-se
care este calea lui în via , a auzit la
biseric cuvântul lui Hristos, Care a zis:
"Dac vrei s fii des vâr it, du-te,
vinde- i averile, d -le s racilor i vei
avea comoar în cer; i vino de-Mi
urmeaz Mie" (Matei 19, 21). Antonie a primit acest
cuvânt ca i cum îi era adresat lui direct i, dup ce i-
a împ r it averea s racilor i a l sat-o pe sora sa în
grija unei comunit i de fecioare, s-a retras în
singur tate. A locuit la început într-o colib la
marginea satului natal, sub ascultarea unui alt ascet
din regiune, mai vârstnic i mai experimentat. De
aici s-a mutat într-un mormânt idolesc p r sit i
apoi, pe când avea 35 de ani, Antonie a plecat la
marginea de ertului, într-un loc numit Pispir, unde a

locuit timp de 20
de ani, pân în
anul 306. A plecat
din fort rea a
unde vie  u i se
dup ce ucenicii
s i l-au obligat s
p r seasc acest
l o c , î n u r m a

atacurilor diavole ti care l-au l sat
aproape mort. Astfel, a devenit
p rintele duhovnicesc al multor
c lug ri din diferitele comunit i
monastice din pustiul egiptean, dintre
care cele mai vestite au fost cele din
Nitria i Sketis. Dup ce în anul 310 a
f cut o c l torie la Alexandria pentru
a îmb rb ta cre tinii prigoni i din
cauza persecu iei împ ratului roman
Maximin, Antonie s-a retras, în anul
312, în adâncul de ertului, pe muntele
Kolzim (Al-Qalzam), nu departe de
malul M rii Ro ii. Aici a tr it pân la
sfâr itul vie ii (anul 356) împreun cu
doi ucenici, nep r sind locul decât
pentru a- i vizita discipolii i pentru a
doua sa c l torie la Alexandria, unde
l-a sprijinit pe prietenul s u Atanasie

cel Mare, persecutat de ariani ti.
Dup moartea lui Antonie, ucenicii s i i-au

s pat chilii în preajma pe terii sfântului, zona
devenind prima m n stire cre tin din lume. Aflat
în mijlocul de ertului i înconjurat de stânci
i m p u n t o a r e ,
m n s t i r e a s e
întinde ast zi pe o
suprafa de 10
h e c t a r e i
g z d u i e t e 7
biserici, inclusiv
Biserica Sfântului
A n t o n i e c a r e
a d p o s t e t e
mormântul s u. De
la întemeierea sa, în m n stire se s vâr esc, f r
întrerupere, slujbe i rug ciuni, care sunt aproape
neschimbate de 16 secole.

p rintele i patronul
spiritual
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Sfântul Antonie cel Mare
- 17 ianuarie -

-

-

Via a Sfântului Antonie a fost scris la pu in timp de la moartea sa de c tre Sfântul Atanasie

cel Mare (298-373), arhiepiscop de Alexandria? Cartea numit ( ) a
fost realizat între anii 357 i 359 d.Hr.

În tradi ia cre tin româneasc mai este numit sau ? În

catolicism este numit pentru a-l deosebi de
- Sfântul Antonie cel Mare este reprezentat în iconografia catolic având la picioare un , ca

evocare a faptului c diavolul l-a ispitit luând chipul unuia sau a mai multor porci?
- Exist o biseric ce îi poart numele i în Centrul Vechi al Bucure tiului? L ca ul de cult a fost construit în

anul 1735 i este cunoscut ca locul unde fetele nec s torite merg s se roage pentru c s torie.
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Vita Antonii Via a lui Antonie
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Marele Antonie Antonie Egipteanul

Anton cel Mare Sfântul Anton de Padova.



Pe urmele lui Hristos - Betsaida
Pe malul estic al lacului Ghenizaret, în imediata apropiere a punctului de revărsare a

Iordanului în acest lac, se afla cetatea Betsaida, care în limba aramaică însemna casa
pescarilor. Tetrarhul Filip a declarat cetatea oraş
rezidenŃial şi i-a dat numele de Iulias, în cinstea fiicei
lui Augustus. Betsaida este cunoscută ca localitatea de
baştină a trei dintre apostoli: Petru, Andrei şi Filip,
primii ucenici ai Domnului. Potrivit Noului Testament,
în Betsaida a făcut Iisus unele din cele mai importante
minuni ale Sale: înmulŃirea pâinilor şi a peştilor (Luca
9,10-17) sau vindecarea orbului (Marcu 8,22-26). Tot
aici El a fost văzut mergând pe apa lacului Ghenizaret

(Matei 14,22-33).

„ Asemănându-te obiceiurilor râvnitorului Ilie şi urmând Botezătorului pe drepte cărări, Părinte
Antonie, te-ai făcut locuitor pustiului şi ai întărit lumea cu rugăciunile tale. Pentru acestea,
roagă-te lui Hristos Dumnezeu, să mântuiască sufletele noastre.“

TROPARUL SFÂNTULUI ANTONIE

Picătura de înŃelepciune

Sfântul Antonie cel Mare

„Omul care rabd necazurile cu inim bun i cu mul umire va lua cununa muceniciei". "Eu nu m
mai tem de Domnul, ci Îl iubesc". "Începutul i sfâr itul mântuirii este dragostea".

ă ă ă ăş
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Pagini realizate de Prof. Diana-Ortensia RAłIU

Şcoala cu cls. I-VIII, nr. 7, ReşiŃa

S   ne juc  m înv ând!ă ă ăŃ
Citeşte şi găseşte răspunsul!

C lug rul în eleptă ă Ń

Se povesteşte că, pe vremea invaziilor otomane, turcii ajunseseră la porŃile unei mănăstiri
ortodoxe. Călugării se retrăseseră în munŃi. A rămas doar bătrânul stareŃ, care a ieşit în faŃa
sfântului lăcaş, încredinŃându-şi viaŃa în mila lui Dumnezeu. Turcii împânziră locul, iar
căpetenia lor îi spuse părintelui stareŃ:

- Tu de ce n-ai fugit din calea noastră? Ai rămas aici, crezând că ne vei sfida, nu te-ai gândit
că voi fi nemilos cu tine?

Bătrânul i-a răspuns că pentru nimic în lume n-ar fi părăsit sfânta biserică, ci a rămas tocmai pentru a o păzi, după
ultimile sale puteri, căci tare se temea ca nu cumva să-şi găsească biserica în flăcări ori dărâmată cu tunurile.

- Ha-ha-ha, a început să râdă otomanul, crezi că tu, singur şi bătrân, ai putea face ceva împotriva mea şi-a armatei
mele?

- Mare este Bunul Dumnezeu! Cu voia ta, comandante, pune-mă la încercare! Dar - fii drept! - şi nu-mi cere ceva ce
anii mei nu ar mai putea duce. Mâinile mele nu mai pot Ńine decât toaca, nu sabia sau arcul!

- Prea bine! Te las să-Ńi aperi cum vei şti mai bine mănăstirea. Văd că te pricepi la vorbe, aşa că ai voie să spui un
singur lucru, o singură propoziŃie şi dacă ea va fi adevărată, atunci vom da foc mănăstirii, iar dacă va fi falsă, vom dărâma
mănăstirea cu tunurile. Ei, te ascultăm!

- Sunt de acord, răspunse stareŃul, însă te legi să nu-Ńi calci cuvântul cu privire la ce mi-ai propus?
- Pe Allah că nu-mi voi călca cuvântul!
B trânul c lug r i-a f cut o cruce mare i a spus ce a crezut de cuviin , c ci era în elept mo neagul, nu degeaba

trecuser atâ ia ani peste el ...
Iar turcii au plecat mai departe, l sând m n stirea neatins . Când s-au întors ceilal i c lug ri din mun i, mare le-a fost

bucuria. S-au închinat i au mul umit lui Dumnezeu c i-au g sit m n stirea întreag i pe stare în via . Spuneau to i c a a
minune n-au v zut în via a lor!

Ei, ti i ce i-a spus b trânul c lug r turcului?
( , Bucure ti, editura Mateia , 2007 )
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Leon Magdan Probleme cre tine de logic i perspicacitate,ş şă
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Despre românism şi Românie.

Prof. Nicolae-Adrian Păunescu

Din punct de vedere istoric, luna ianuarie este
foarte importanta pentru toti românii, deoarece, în trecut, în
această lună, s-au petrecut nişte evenimente extraordinare,
care au marcat destinul poporului nostru. DorinŃa românilor de
a avea o singură Ńară s-a manifestat încă de pe vremea
cuceririlor maghiare şi otomane, desele lupte purtate având ca
şi scop menŃinerea independenŃei sau dobândirea unei
autonomii statale. Pentru scurt timp, marele domnitor Mihai
Viteazul a reuşit unirea łării Româneşti, Moldovei şi
Transilvaniei sub sceptrul său, arătând românilor ca visul lor se
poate realiza. Asasinarea sa mişelească de către generalul
Basta nu a înfrânt visul românilor de a avea o singură Ńară, ci
doar a prelungit aşteptarea realizării acestui vis.

RevoluŃia paşoptistă a determinat Puterile
europene să acorde o atenŃie deosebită popoarelor din centrul
şi sudul Europei, anticipând parcă formarea unor noi state
naŃionale. Pentru români, războiul Crimeii dintre Rusia şi
Imperiul Otoman a reprezentat momentul potrivit pentru
manifestarea ideii de Unire. Rusia, stat câştigător în cadrul
acestui conflict, a oferit łărilor Române posibilitatea de a-şi alege viitorul, iar adunările ad-hoc din Iaşi şi
Bucureşti au decis unirea Moldovei şi a łării Româneşti într-un singur Stat în data de 24 ianuarie 1859.
Conducerea a fost atribuită domnitoruluiAlexandru Ioan Cuza, care a reuşit obŃinerea recunoaşterii noului stat,
România şi de către Imperiul Otoman, dar numai până la moartea sa. În februarie 1866, abdicarea lui Cuza
deschide drumul transformării României în monarhie, prin convingerea prinŃului Carol de Hohenzollern-
Sigmaringen de a deveni primul rege al noului stat. Acceptul acestuia şi încoronarea sa la data de 10 mai 1866
marchează transformarea României în Regat şi manifestarea dorinŃelor de independenŃă, care se vor îndeplini
după Războiul de independenŃă dintre anii 1877-1878, prin pacea de la San-Stefano.

Cea mai mare bucurie a românilor a fost în data de 1 decembrie 1918 la Alba-Iulia, atunci cand din
piepturile delegaŃiilor româneşti trimise din toate teritoriile, s-a auzit un singur strigăt: „Noi vrem să ne unim cu
łara!”.Astfel, dorinŃa de mii de ani ai străbunilor noştri s-a realizat. Din păcate, cel de al doilea Război Mondial a
ciopârŃit teritoriul Patriei, înstrăinând teritorii ca Voivodina, Crişana ungurească, HerŃa, Nordul Bucovinei,
Basarabia şi Cadrilaterul şi atribuindu-le altor Ńări.

Această durere o resimŃim şi astăzi prin faptul că fraŃii noştri români sunt umilŃi constant de către
autorităŃile statelor în care se află, neacordându-li-se drepturi sau posibilitatea constituirii într-o minoritate
etnică românească. Sunt forŃaŃi să mintă că sunt vlahi, moldoveni, maghiari sau machidoni, pentru ca să poată
fi mai uşor asimilaŃi şi să se piardă obârşia lor românească. Anul trecut, de 1 decembrie, am fost mândru de
curajul unor tineri români din Republica Moldova de a arbora steagul românesc în centrul Chişinăului şi am
înŃeles că nu mai putem sta cu mâinile în sân şi să nu ne intereseze problemele fraŃilor români din afara
graniŃelor Ńării.

Românismul, acel sentiment nobil pe care îl simŃim, atunci când vorbim cu înflăcărare despre Ńara
noastră şi despre frumuseŃile ei, trebuie să fie viu şi nu doar folosit ca şi laitmotiv electoral sau de fandoseală
intelectuală. Trebuie să ne trezim din somnul indiferenŃei şi să luăm atitudine faŃă de problemele fraŃilor noştri
români şi să fim mândri de faptul că suntem români.Ar trebui, de asemenea, să le povestim copiiilor şi nepoŃilor
noştri despre titanii culturii, istoriei şi literaturii româneşti, care s-au luptat cu toŃi cei potrivnici pentru ca noi,
urmaşii lor să avem Ńară. Consider că doar astfel, românismul nu va dispărea din inima poporului nostru, grea
încercată de dureri, necazuri, greutăŃi şi lipsuri materiale.

În concluzie, iubiŃi cititori, să ne bucurăm ca avem o Ńară frumoasă, avem o cultură deosebită, avem
un etos deosebit de cel al altor popoare(românism), dar ar mai trebui să avem şi dragoste faŃă de fraŃii noştri de
dincolo de graniŃe, care suspină după noi, având în inimi şi în gânduri vorbele eminesciene : „Ce-Ńi doresc eu Ńie,
dulce Românie/ de glorii, de dor….”. În acest ton, doresc să închei cu un text liturgic ataşat
unui text istoric: „Să ne iubim unii pe alŃii, ca într-un gând să mărturisim: NOI VREM SĂ NE UNIM CU łARA!!!!!”.

LA MULłI ANI, ROMÂNI! LA MULłI ANI, ROMÂNIA!

łara mea Ńara mea
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Ńe…Bucurie sau triste
Pr. Sergiu Dalea

Ce frumoase au fost sărbătorile… cu fastul lor spiritual, cu belşugul de pe mese, deşi anul

anterior a fost cam „sărac”, cu mireasma bradului natural şi aromele cozonacilor făcuŃi în casă,

hmmm…, un deliciu, ce mai. Bucuria cadorisirii celor dragi,

bucuria sărbătorilor, bucuria spirituală… Ooo, ce veste

minunată(!) în Vifleem ni se-arată. Dar cât este de

minunată?

Pentru a da răspuns la această întrebare trebuie să

facem o mică retrospectivă a celor întâmplate acum 2000

de ani în urmă, când o fecioară gravidă călare pe un măgar

şi cu un bătrân obosit căutau un loc de găzduire, dar nimeni

nu i-a bagat în seamă. Presupunem că era şi destul de frig,

deoarece păstorii cei ce urmau să primească vestea cea

bună stăteau zgibuluiŃi lângă foc. Arheologia biblică

menŃionează faptul că în zona Orientului Apropiat, unde

este situată łara Sfântă iernile erau marcate de vânturi reci

şi umede, ce veneau dinspre Mediterana, cu temperaturi

foarte scăzute mai ales seara. Deci, o situaŃie deloc plăcută

pentru o tânără însărcinată şi bătrânelul ce o însoŃea, mai

ales că ei erau călători, venind de la Nazaret la Betleem

pentru a se recenza. În timpul în care mergeau prin oraş să

caute loc de cazare, încep durerile facerii, acest lucru

făcându-i pe hangii să fie şi mai reticienŃi la situaŃia celor doi

călători. Într-un final cineva îşi face milă de ei şi le oferă gazduire. Grajdiul animalelor trebuia să fie

suficient de bun pentru a fi măcar la adăpost şi eventual pentru naşterea ce „bătea” la uşă. Un peisaj

dramatic: o tânără gravidă, în plină iarnă, însoŃită de un bătrân, călători, fără căpătâi, doar o mână de fân

uscat, nişte animale, un staul, o iesle… Trist, nici decum fast, bucurie, zurgălăi… Mai departe: tânăra

naşte într-o peşteră, fără încălzire (centrală), fără un pat moale şi cald, fără moaşă şi asistentă la care să

le bage 100 de Euro în pozonar… Mai de parte să vedem: spune colindul ,inspirat fiind din Evanghelie,

„nici hăinuŃe de-mgrăcat”, deducem că a fost spălat, oarecum, pruncul şi înfăşat în resturi de haine,

pătuŃul nu a fost luat de pe net cu „X” milioane, ci o iesle simplă de lemn, săracă, plină de fânul pe care îl

mâncau animalele, iar în loc de incubator erau animalele ce suflau peste El abur cald. Trist… Împăratul

Lumii, ÎnvăŃătorul, Mesia, Propovăduitorul Iubirii a fost respins de oameni, iar animalele l-au acceptat şi Îl

încălzeau cu respiraŃia lor. În loc de mătăşuri fine, cârpe rupte în grabă de la haine, în loc de pat plin de

puf, fân frumos mirositor.

Unde este bucuria naşterii? Unde este frumuseŃea acelui moment? Doar în sufletul mamei căreia

i s-a spus că va naşte Fiu, aleasă fiind de Dumnezeu, şi Fiul celui Prea-Înalt se va chema, va fi cel care va

mântui lumea. Va mântui lumea care l-a respins nenăscut fiind, lumea care îl va alunga din locurile

natale, lumea care l-a urcat pe cruce, lumea care va face vărsare de sânge pentru numele Său, lumea

care-i va prigoni, sub o formă sau alta, pe cei ce-L vor urma.

( urmare în pag.12)



Observăm cu toată tristeŃea că peisajul din noaptea Naşterii este identic cu sufletul nostru, El vine

în întâmpinarea noastră, iar noi ne întoarcem cu spatele, că nu avem chef de „musafiri”, şi ne vedem,

sec, de treburile noastre: căutam reŃete sofisticate pe net, avem de copt colaci şi cozonaci, ba trebui să

fugim în cutare loc după

cadouri, ba vine vecina la o

bârfă şi tre' să ne bem

cafeaua, suntem prea ocupaŃi

pentru a ne opri în loc şi a

vedea că toată agitaŃia asta nu

este altceva decât un urcuş pe

nişte scări rulante care

coboară, cu cât noi alergăm

mai tare, cu atât şi ele coboară

mai tare. Betleemul sufletelor

noastre se aseamănă cu

Betleemul de atunci, când

Hristos căuta loc demn de

aşezat capul, iar în loc de casă

primitoare, aprimit o iesle cu

fân într-o peşteră.

Unde este bucuria nostră şi „magia” sărbătorilor? De ce ne bucurăm, în ce constă bucuria

noastră? În masa îmbelşugată la care nu au loc nevoiaşii, sau la ieslea sufletului nostru sărăcăcios şi

plin de păcate care totuşi, într-un final, îl primeşte pe Mântuitorul. Nu am înŃeles niciodată această goană

după belşugul care începe din noaptea de Ajun şi se termină de Sf. Ion, nu am înŃeles de ce se agită toŃi,

că vin Sărbătorile şi nu au reuşit în timp util să ia cadourile. Alergăm la cutare să-i dăm daruri alese pe

sprânceană, dar în ieslea sufletelor noastre nu aşternem nici măcar fân, Îl lăsăm pe Prunc să-şi dea cu

capul de scândurile ieslei. Sf. Ştefan, Sf. Vasile, Sf. Ioan Botezătorul şi toŃi ceilalŃi sfinŃi au murit,

martirizaŃi sau nu, pentru Hristos, pentru că l-au acceptat cu toată inima şi nu ca sufletul lor să fie

peşteră goală. SfinŃii au alergat după Hristos, iar noi alergăm de Hristos, uitând că Moş Crăciun nu este

Hristos, ci este doar o amăgire, o iluzie a bunătăŃii şi a iubirii, pentru că ne iubim doar de sărbători, atunci

uităm tot răul, toată gâlceava, iar după sărbători ne certă, ne batem, etc., uitând că iubirea este o

poruncă ce se aplică 365 de zile din 365, 7 zile din 7, 24 de ore din 24. „Poruncă nouă vă dau vouă: să vă

iubiŃi unul pe altul aşa cum Eu v-am iubit pe voi…” şi citatul continuă.

Deci, Sărbătorile sunt o iluzie a fericirii, e feeriei, a belşugului, a magiei emanate de sărbători. Ne

bucurăm pentru că Dumnezeu vine la noi, dar nu ne întristăm de felul în care lumea îl primeşte. Mergem

în colindă să vestim Naşterea lui Hristos, dar ne gândim doar la cârnaŃi, vin, nuci, mere, bani, ne urâm

între noi şi ne bârfim, dar noi vorbim despre iubire şi despre mântuirea sufletelor noastre.

Cam asta este retrospectiva sărbătorilor tristo-vesele. Aşa se întmplă an de an, Crăciun de

Crăciu, Paşte de Paşte. Să ne gândim: sărbătorile sunt vesele sau triste?

( urmare din pag. 11)

Bucurie sau tristeŃe...

Pr. Sergiu Dalea
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E bine de ştiut!
Pr. Petru Berbentia
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Despre distincŃiile bisericeşti
Un aspect mai puŃin cunoscut al activităŃii preoŃeşti este recompensa ce o primeşte preotul meritoriu,

ca un semn al cinstirii ce se aduce activităŃii sale pastorale,
economice şi administrative sau culturale şi sociale. Despre asta
vreau să scriu în acest număr de revistă.

Biserica a cinstit în mod deosebit pe toŃi cei ce au
sprijinit activitatea ei, recunoscându-le meritele pe care le-au
avut, fie că au construit locaşe de inchinare, aşezăminte sociale
sau culturale, sau au promovat valorile credinŃei ortodoxe.
Această cinstire s-a adresat şi se adresează şi acum atât clericilor
cât şi mirenilor.

Este îndeobşte cunoscut că în momentul hirotoniei,
tânărul debutant poate fi paroh dacă merge ca şi singurul preot
într-o parohie, dar nu are alte distincŃii şi este în ordinea firească a
lucrurilor să fie aşa, devreme ce este la începutul carierei.

Pe vreme ce înaintează în vârstă şi în vechimea în
preoŃie, activitatea îi poate fi răsplătită de căre ierarhului locului
prin acordarea unor distincŃii. Izvorul sau baza unor asemenea
aprecieri este în îndemnul SfântuluiApostol Pavel: „PreoŃii care-
şi îndeplinesc bine dregătoria să se învrednicească de îndoită
cinste, mai ales cei care se ostenesc cu cuvântul şi învăŃătura" (I
Timotei 5, 17). Tocmai de aceea încă din cele mai vechi timpuri,
ierarhii au instituit ranguri, ordine şi distincŃii bisericeşti, care au
fost şi sunt acordate, aşa cum am spus, clericilor şi credincioşilor
pentru recompensarea morală a strădaniilor şi rezultatelor
activităŃii în diferite domenii ale vieŃii bisericeşti sau publice în

sprijinul Bisericii.
Bisericile Ortodoxe autocefale (Patriarhia Ecumenică,

Patriarhia Antiohiei, Patriarhia Alexandriei, Patriarhia Ierusalimului,
Patriarhia Rusă, Patriarhia Română, Patriarhia Georgiei,
Arhiepiscopia Eladei ( Greciei), Mitropolia Cehiei şi Slovaciei şi
altele), au instituit distincŃii care sunt acordate de către Întâistătătorul
Bisericii respective unor personalităŃi, clerici şi mireni, care s-au
evidenŃiat în promovarea valorilor Ortodoxiei.

În Biserica Ortodoxă Română, Patriarhul României acordă
diplome de onoare, ordine şi distincŃii patriarhale unor personalităŃi
care s-au remarcat în sprijinirea activităŃii bisericeşti, în Ńară şi peste
hotare, prin activitate excepŃională şi îndelungată în plan pastoral-
misionar, administrativ-bisericesc, didactic-educativ, social-
filantropic, dar şi al promovării dialogului interortodox, intercreştin şi
interreligios.

Crucea Patriarhală este cea mai înaltă distinc,ie acordată de
către Patriarhia Română. Ea se conferă de către Patriarhul Bisericii
Ortodoxe Române, la propunerea ierarhilor din mitropoliile şi
episcopiile B.O.R.

Crucea Patriarhală a fost instituită în anul 1925 de către
patriarhul Miron Cristea și se conferă clericilor și mirenilor. Ea este o
răsplată pentru cei care au adus un ajutor substan,ial Bisericii Ortodoxe
Române, dar care pot fi și un exemplu de moralitate.

În acelaşi timp fiecare mitropolit, arhiepiscop sau episcop
poate acorda distincŃii preoŃilor din episcopia ce o păstoreşte, dar şi
mirenilor care vieŃuiesc în acea eparhie.

( urmare în pag. 14)

BEDERNIłĂ

Cruce pectorală
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( urmare din pag 13)

Despre distincŃiile bisericeşti
Pentru temeluirea legalităŃii distincŃiilor ce se acordă celor meritoşi la nivelul unei parohii, Statutul de

organizare şi funcŃionare a Bisericii Ortodoxe Române precizează:

În ceea ce priveşte Episcopia Caransebeşului, părintele
protosinghel Casian RuşeŃ, secretar eparhial, ne dă următoarele
detalii:

„În baza reglementărilor Statutului pentru organizarea și
func,ionarea BOR, în temeiul prevederilor sinodale, în cadrul
PermanenŃei Consiliului Eparhial, începând cu anul 2010, Episcopia
Caransebeşului a instituit cele trei ordine eparhiale pentru clerici și
mireni. Toate acestea s-au evidenŃiat în contextul sfintirii noii
catedrale episcopale şi a sărbătoririi centenarului instalării
Episcopului Elie Miron Cristea la Caransebeș (1910-2010).
Astfel în ordine crescătoare amintim:

1.Actul de cinstire - pentru clerici și mireni (acest ordin a fost
instituit de către Episcopul Dr. Lauren,iu Streza);

2. Diploma de onoare ”Sf. Prooroc Ilie Tezviteanul” - pentru
clerici și mireni (Sf. Ilie a fost ocrotitor al Banatului până în anul
1955);

3. Ordinul Eparhial ”Crucea Episcop Elie Miron Cristea”
clasa a II - a pentru clerici și mireni;

4. Ordinul Eparhial ”Crucea Episcop Elie Miron Cristea”
clasa I pentru clerici și mireni“
Acestea sunt disticŃiile şi sper că am laămurit de ce preoŃii primesc

aceste semne ale recunoaşterii activităŃii lor.
Pr. Iconom stavrofor Petru Berbentia

„Art.144 - Pentru activitate deosebită în domeniul lucrării bisericeşti, sub
raport liturgic, didactic, misionar-pastoral, cultural-publicistic, social,
gospodăresc-edilitar sau administrativ-economic, preoŃii de mir pot primi
următoarele ranguri onorifice bisericeşti:
a. Sachelar,
b. Iconom,
c. Iconom stavrofor.
Art.145 - (1) Rangul de sachelar se acordă de către Chiriarh preoŃilor care
au o activitate bisericească bogată.

(2) Rangul de iconom se acordă de Chiriarh, într-o şedinŃă a
PermanenŃei Consiliului Eparhial, preoŃilor sachelari, care au o activitate
bisericească remarcabilă.

(3) Rangul de iconom stavrofor se acordă de Chiriarh, într-o şedinŃă a
PermanenŃei Consiliului Eparhial, preoŃilor iconomi, care au o activitate
bisericească excepŃională.

Art.147- (1) Pentru activitate meritorie îndelungată pe tărâm pastoral-
misionar, administrativ-bisericesc, didactic-educativ si social-filantropic,
la propunerea Chiriarhilor, Patriarhul acordă distincŃia „Crucea
Patriarhală” pentru clerici şi mireni, cu Gramată.

(2) În acelaşi scop, la nivelul eparhiilor, se pot institui, prin hotărâre a PermanenŃei Consiliului Eparhial,
distincŃii arhiepiscopale şi episcopale, după rangul eparhiei care le
instituie, iar la Mitropolii, distincŃii mitropolitane....”

Sachelarul poartă ca semn distinctiv
brâu albastru.

Iconomul poartă ca semn distinctiv brâu roşu,
iar la serviciile religioase, bederniŃă.

Iconomul stavrofor poartă ca semn distinctiv
cruce pectorală, brâu roşu, iar la serviciile religioase, bederniŃă.
...........

Crucea „Episcop
Elie Miron Cristea“



ANUNłURI IMPORTANTE
Nu se fac nunŃi:

În toate zilele de post de peste an
În zilele praznicelor împărăteşti şi în ajunul lor

În săptămâna lăsatului de carne (11- 17 martie 2013)
În Postul Sfintelor Paşti (18 martie-4 mai 2013 )

În Săptămâna Luminată (5- 12 mai 2013)
În Postul SfinŃilor Apostoli Petru şi Pavel (26 - 28 iunie 2013)

În Postul Adormirii Maicii Domnului (31iulie-14 august)
În Postul Naşterii Domnului (15 noiembrie - 24 decembrie)

( 1-2 februarie, 12-13 iunie,
22,23,24 iunie, 14-15 august, 7-8 septembrie, 14 septembrie)

În ziua Praznicelor Împărăteşti
În săptămâna brânzei: 11 - 17 martie 2013
În zilele de luni până vineri din Postul Mare
În Săptămâna Patimilor şi Săptămâna Luminată
De la Naşterea Domnului până la Botezul Domnului (25 decembrie - 6 ianuarie)

Nu se fac parastase

Posturile de peste anul 2013

Postul Sfintelor Paşti 2013 : 18 martie - 4 mai 2013 (Sfintele Paşti pe 5 mai 2013)
Postul SfinŃilor Apostoli Petru şi Pavel 2013:  26 - 28 iunie 2013
Postul Adormirii Maicii Domnului: 31 iulie - 14 august
Postul Naşterii Domnului: 15 noiembrie-24 decembrie
Toate zilele de miercuri şi vineri de peste an, în afara celor notate cu HarŃi
Trei  zile exceptionale: Ajunul Bobotezei (5 ianuarie), Tăierea capului Sf. Ioan Botezătorul

(29 august) şi ÎnălŃarea Sfintei Cruci (14 septembrie)

ÎN CAZ DE TIMP FAVORABIL ŞI DE POSIBILITATEA
REALĂ DE DEPLASARE, SLUJBA DE SFINłIRE A APEI LA

BOBOTEAZĂ SE VA SĂVÂRŞI LA BÂRZAVA.

ANUNł IMPORTANT
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