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Biserica Albastră din Oradea

Pomenirea Patriarhului Teoctist
În data de 30 iulie 2007,
orele 17.00, a trecut fulgerător la cele veșnice al cincilea
patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, Preafericitul
Părinte Teoctist, la frumoasa
vârstă de 92 de ani și cinci
luni.

De atunci în ﬁecare an,
la data de mai sus preoții și
credincioșii de la Biserica
Albastră, a Parohiei OradeaVii, înalță rugăciune în fața
Sfântului Altar și aduc jertfă
de pomenire sub bolta de har
a bisericii pe care la data de
4 iunie 1995, a vizitat-o personal însoțit ﬁind de episcopul Ioan al Oradiei, de Înalt
Preasﬁ nțitul Părinte Antonie,
Mitropolitul Ardealului, de
preoți, oﬁcialități și foarte
mulți credincioși din Oradea
și împrejurimi.
În
semn
de
aleasă
recunoștință, Duminică 30
iulie 2017, când se împlinesc
exact 10 ani de când Patriarhul Teoctist nu mai este personal printre noi, dorim să-l
comemorăm și să-i facem pomenire după toată rânduiala
ortodoxă și românească la Biserica Albastră, începând cu
orele 12.00.
La Sfânta Liturghie și la
parastasul ce se va oﬁcia pentru patriarhul Teoctist va ﬁ
prezent împreună cu preoți
și credincioși Întâistătătorul
eparhiei noastre, Preasﬁ nțitul
Părinte Sofronie, Episcopul
Oradiei Mari.
Pentru credincioșii și cititorii acestui anunț din ziarul
„Crișana” care nu vor putea
ﬁ prezenți la Sfânta Biserică,
dar mai cu seamă pentru tinerii care nu l-au cunoscut voi
prezenta pe scurt, câteva date
importante despre Patriarhul
Teoctist.
A văzut lumina zilei la data
de 7 februarie 1915, în satul
Tocileni, județul Botoșani,
într-o familie de țărani simpli,
din părinții Dumitru și Marghioala Arăpașu. La botez a
primit numele de Toader, ﬁind al zecelea ﬁu din cei unsprezece. Între anii 1921-1926
a urmat Școala primară din
satul natal. La frageda vâr-

sta de 13 ani, în anul 1928 va
intra ca frate de mănăstire la
Schitul Sihăstria, iar apoi la
Vorona. În data de 14 septembrie 1931 a fost repartizat
în rândul fraților elevi la Seminarul Monahal din cadrul
mănăstirii Neamț. Între anii
1932-1940 urmează cursurile
Seminarului Teologic Monahal de la mănăstirea Cernica.
La 6 august 1935 a depus voturile monahale la mănăstirea Bistrița primind numele
de călugărie Teoctist. În anul
1937 a fost hirotonit în treapta de ierodiacon. La data de 1
august 1943 a fost numit diacon la Catedrala Patriarhală
din București. În perioada
1940-1944 a urmat cursurile Facultății de Teologie, a
Universității din București. La
1 martie 1945 a fost transferat
la Catedrala Mitropolitană
din Iași, îndeplinind rând pe
rând, funcțiile de Mare Ecleziarh al Catedralei Mitropolitane, exarh al mănăstirilor,
iar din 1948 a ocupat postul
de vicar administrativ al Arhiepiscopiei. Între anii 19461948 a frecventat cursurile
Facultății de Filosoﬁe din Iași.
La 28 Februarie 1950 a fost
ales episcop-vicar patriarhal
cu titulatura de Botoșăneanul.
La data de 5 martie același
an, a fost hirotonit în treapta
de arhiereu de către Patriarhul Iustinian. Între 1950-1954
a funcționat ca Rector al Institutului Teologic de Grad
Universitar din București,
deținând în același timp și
funcția de secretar al Sfântului Sinod și de Vicar Patriarhal. La data de 28 iulie 1962
a fost ales episcop al Eparhiei
Aradului, Ienopolei și Hălmagiului, având sub jurisdicție și
Vicariatul de Giula, precum
și două protopopiate din Banatul Sârbesc. În aprilie 1963
a fost ales episcop de Detroit
(S.U.A), datorită contextului
politic din România nu a putut prelua conducerea acestei
eparhii. În urma retragerii PS
Valerian Zaharia din scaunul
episcopal de la Oradea, i s-a
încredințat locotenența pe
perioada vacanței episcopale 1969-1971. Pe 20 ianuarie

Patriarhul Teoctist, pe tronul arhieresc de la Biserica
Albastră, 4 iunie 1995
1973 este ales Arhiepiscop al
Craiovei și Mitropolit al Olteniei.
La nici patru ani de la
această dată Colegiul Electoral Bisericesc, l-a ales arhiepiscop al Iașilor și Mitropolit al
Moldovei și Sucevei.
După trecerea la Domnul a
Preafericitului Părinte Iustin
Moisescu la 31 iulie 1986, la
9 noiembrie a aceluiași an,
Colegiul Electoral Bisericesc l-a ales Arhiepiscop al
Bucureștilor, Mitropolit al
Munteniei și Dobrogei și Patriarh al Bisericii Ortodoxe
Române. A fost întronizat
pe 19 noiembrie 1986, în Catedrala Patriarhală de către
Mitropoliții Antonie al Transilvaniei, Nestor al Olteniei
și Nicolae al Banatului, în
prezența membrilor Sfântului Sinod, al reprezentanților
Statului, a patriarhiilor Ie-

rusalimului și Bulgariei, a
delegațiilor celorlalte Biserici și confesiuni din țară și
de peste hotare și a tuturor
credincioșilor prezenți de pretutindeni.
Ca patriarh a slujit cu multă
vrednicie Biserica Ortodoxă
Română, mai bine de 20 de
ani, în vremuri ateiste-comuniste, dar și după Revoluția
din 1989. Pentru întreaga activitate desfășurată cu multă
vrednicie rugăm pe Sfânta
Treime, Tatăl, Fiul și Sfântul
Duh să-i răsplătească cu fericire veșnică, iar pe cei ce au
cârtit la adresa Patriarhului
Teoctist, Dumnezeu să îi ierte, așa cum de altfel în timpul
vieții i-a iertat însuși Patriarhul Teoctist.
Veșnică să îi ﬁe pomenirea
din neam în neam!
 Preot
Gheorghe NEMEȘ

Gepiului”, condus de coregraf
Mircea Dărăban și format din
Ștefania Cristea, Alexia Chiș,
Raluca Pop, Andrada Abrudan, Claudia Gui, Casandra
Dima și Octavian Blaga. Grupul Vocal „Simboluri Bihorene”, condus de profesoara Aurica Bonțu, avându-i ca soliști
pe Daria Fericel, Maria Secan,
Bianca Popa, Ionuț Purge, Denisa Ujupan, Amalia Ursan,
Elena Mihuța, Roxana Buzle
și Andrada Oros. Artiști și colaboratori ai Hora TV, dintre
care îi amintim pe Alexandru
Borz, Andreea Chișe, Alina

Tărău, Radu Barbura, Zorica
Gavrilă, Viorica Marc Bulzan,
Veronica Nicodin Stoicu, Ovidiu Piscoi, Liana Mateaș, Cristina Cudor și Daniel Uțiu. Ca
invitați speciali, la Gepiu vor
ﬁ prezenți Florica Opriş Abaghioaiei, Adi Balint, Vasile
Coca, Party Band și Jessie.
Prezentatorul spectacolelor
va ﬁ îndrăgitul umorist Radu
Moș. Programul zilei se va încheia cu un frumos spectacol
de artiﬁcii, ce va avea loc de la
ora 23.00.
 R.C.

Un scurtcircuit într-o magazie

Incendiu în Marghita
O gospodărie din Marghita a fost cuprinsă
de ﬂăcări, ieri dimineaţă, cel mai probabil
focul izbucnind în urma unui scurtcircuit.
Pompierii au intervenit cu două autospeciale
cu apă şi spumă şi au reuşit să stingă ﬂăcările înainte ca cineva să ﬁe rănit.

ISU „Crișana” a fost sesizat, ieri dimineaţă,
în jurul orei 5.20, cu privire la producerea unui
incendiu la o gospodărie de pe strada Ierului
din municipiul Marghita.
„La adresa indicată de apelant s-au deplasat de urgență echipajele Detașamentului de
Pompieri Marghita, care, în urma executării
recunoașterii, au constatat că incendiul se
manifesta la o magazie din cadrul gospodăriei, propagându-se la casa învecinată, situată
la mai puțin de un metru de focar. Pompierii
militari au intervenit cu două autospeciale
de lucru cu apă și spumă, acționând simultan pentru stingerea incendiului și protecția
construcțiilor din apropiere”, a precizat cpt.
Camelia Roşca, purtătorul de cuvânt al ISU. Ca
urmare a producerii evenimentului, provocat
cel mai probabil de un scurtcircuit electric,
au ars acoperișul magaziei, pe o suprafață de
circa 30 de metri pătrați, aproximativ 1.5 metri
cubi lemne de foc și o fereastră a casei învecinate. Echipajele de pompieri au acționat timp
de aproximativ o oră și 35 de minute, reușind
să localizeze incendiul în limitele găsite și să
împiedice extinderea ﬂăcărilor la încăperile
locuinței învecinate și la construcțiile anexe
situate în imediata proximitate. Pe de altă parte,
ISU a anunţat că, miercuri, specialiștii pirotehnicieni au desfășurat o operaţiune de asanare a
muniţiei neexplodate, în localitatea Hidișelu de
Jos, unde un cetăţean a descoperit un proiectil
de calibru 76 de milimetri, în timp ce efectua
lucrări de nivelare a unui teren viran. Muniția,
provenită din cel de-Al Doilea Război Mondial,
a fost ridicată, transportată și depozitată în condiţii de siguranţă de către echipajul pirotehnic
al inspectoratului. 

Comuna Gepiu

În straie de sărbătoare
În acest sfârșit de săptămână, duminică, 30 iulie,
autoritățile locale din Gepiu,
la inițiativa și cu efortul
susținut al primarului Ioan
Purge, vor organiza un eveniment deosebit de important pentru comunitatea locală.
Este vorba despre cea de-a
șasea ediție a Zilei Comunei
Gepiu. La eveniment sunt invitaţi locuitorii comunei, ﬁii
acesteia, dar și toți cei care
doresc să ia parte la bucuria
acestei zile.

Evenimentele prilejuite de
această zi importantă vor debuta cu Sfânta Liturghie, oﬁciată
în Biserica ortodoxă cu hramul
„Pogorârea Duhului Sfânt”
din localitatea Gepiu, la ﬁnalul căreia, de la ora 13.00, toți
preoții ortodocși ai comunei
vor oﬁcia împreună o slujbă de
mulțumire închinată lui Dumnezeu, pentru toate binefacerile revărsate asupra locuitorilor
comunei Gepiu. Programul va
continua cu o serie de spectacole folclorice, susținute de
mai mulți invitați, dintre care
amintim: Ansamblul „Doina

Plimbare cu
Tramvaiul de Epocă

Duminică, 30 iulie 2017, Tramvaiul de Epocă
va ieşi în cursă pe traseul Nufărul – Gara
Centrală – Bulevardul Decebal – Piaţa Unirii – Nufărul, cu plecare din cap linie Nufărul
la ora 18.00. Biletele se pot achiziţiona cu cel
mult 15 minute înainte de plecarea în cursă, în
limita locurilor disponibile, având în vedere că
accesul călătorilor în tramvai va ﬁ limitat la 50
de persoane. Nu se fac rezervări. 

