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Editura Arhiepiscopiei Aradului





Cuvânt înainte

A devenit demult un obicei ca 
edificiu monumental, dar poate şi 
unul mai modest, să fie înscris, în 
afara cărţilor sau registrelor ad
ministraţiei publice, ca orice imo
bil şi teren şi într-o carte proprie, 
care pe lângă datele privind cele 
materiale să cuprindă, cu precă
dere, pe cele spirituale. Şi dacă fie 
unele, fie altele dintre date lipsesc, 
să fie create sau chiar inventate. 
Din această situaţie se poate şi 
mai bine intui oportunitatea sau 
necesitatea construcţiei, iar cu 
timpul apare şi aceea a lansării de 
legende sau mai bine zis a unor 
istorisiri ale căror eroi devin frec
vent chiar autorii lor, unii cu ade
vărat vrednici, alţii prin popula
rizarea pentru un anumit aport. 
Se poate socoti că în cazul de faţă, 
adică al înălţării noii catedrale a- 
rădene, nu se pot invoca unele sau 
altele dintre nume de ostenitori, 
ci întreg poporul cel dreptcre- 
dincios, care prin această realizare 
şi-a mărturisit evlavia. De aceea, 
într-o nişă aparte de cea tradi
ţională în Sfânta Masă a altarului, 
care e rezervată hrisovului înso
ţitor al Sfintelor Moaşte, ce con
firmă istoria Catedralei şi care es
te inaccesibilă fără numai în ca-
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zuri extreme şi doar cu binecu
vântare arhierească, se află şi cea 
menţionată, dar ferecată şi ea, 
deschizându-se la răstimpuri când 
cere a primi nume peste nume ale 
celor ce se înveşnicesc prin oste
neala depusă la temelia şi înălţarea 
bisericii: ctitori, binefăcători, do
natori, miluitori şi alţii, de la me- 
cenaţi până la cei asemenea vă
duvei cu doi bănuţi din Sfânta 
Evanghelie (cf. Marcu 12,42), me
reu jertfitori pentru împodobirea 
ei. Pe marginea pecetluirii Sfântului 
Prestol cartea de faţă purcede la 
inserarea numelor celor ce poate 
s-ar fi cuvenit să încapă în nişele 
amintite şi să fie făcute cunoscute 
doar la răstimpuri pentru între-
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rătate la vremea recompensei (cf. 
Matei 6, 6). în contextul celor a- 
rătate comentariul unui învăţat 
român la Cartea Numerilor, ca
pitolul al şaptelea sună aşa: „Abia 
acum înţeleg expresia: «Frumu
seţile tăinuite ale Bibliei». Sunt în 
Biblie cărţi întregi - Leviticul, 
Numeri, chiar părţi din Exod - 
unde nu e decât «material». Pagini 
de-a rândul se vorbeşte despre 
cum şi din ce trebuie făcut cortul 
întâlnirii (n.n. adică Templul 
sfânt) sau în ce va consta jertfa. 
Detalii de ritual, material mort, îţi 
spui. Şi totuşi, materialul acesta 
capătă ritm, se organizează. O ace
eaşi descriere, cu aceleaşi detalii, 
revine, prefacându-se într-o incan
taţie. Când a isprăvit Moise de 
aşezat cortul, căpeteniile încep să-şi 
aducă darurile pentru altar. în pri
ma zi vine Fiul lui Aminadab: „El 
a adus: o farfurie de argint în 
greutate de o sută treizeci de sicii, 
un lighean de argint de 70 de sicii, 
după siclul sfântului locaş, amân
două pline cu floare de faină... O 
dată, de două ori, de douăsprezece 
ori. E exasperant!... Şi deodată 
simţi ce frumos este”. (Constantin 
Noica, Jurnal filozofic, Bucureşti, 
1990, pp. 86 - 87). Se cuvine dar a 
aduce mulţumire tuturor celor ce 
au făcut asemenea celor din Ve-

ţinerea pietăţii la aceleaşi cote, 
care au dus odinioară la înălţarea 
sfântului locaş închinat Sfintei 
Treimi, implicit la arătarea slavei 
Sfintei Biserici a Mântuitorului 
Iisus Hristos.

Am adăuga şi legenda care a- 
pare legată mai mult de ctitoria 
care a înlesnit zidirea prezentată 
de însuşi întâistătătorul Bisericii 
Ortodoxe Române, Preafericitul 
Părinte Patriarh Daniel cu ocazia 
târnosirii drept prima Catedrală 
înălţată după Revoluţia română 
din 1989, într-o nouă Românie; 
dar rămâne ca ea să se contureze, 
cum se întâmplă firesc pe măsura 
trecerii timpului, care înregistrează 
mereu date noi şi lămuritoare 
pentru cele mai vechi. Fiecare din
tre cei ce înşişi s-au zidit ca nişte 
pietre vii în această casă duhovni
cească, cum zice apostolul (I Petru 
2, 5), va aşeza odată cu numele o 
întreagă cronică sau mai bine zis 
mărturia unei trăiri personale aici 
în chivotul sacru al bisericii spre 
pomenire perpetuă. Dar, oare câte 
s-ar putea recupera dintre datele 
nenumărate ca stelele cerului sau 
ca nisipul mării, după o expresie 
biblică (Facere 22, 17). Doar o- 
chiul lui Dumnezeu cel ce vede 
toate poate să ştie cele ascunse 
înlăuntrul fiecăruia şi să le facă a-

4



chiul Aşezământ. Drept aceea şi eşti uşă cerească, deschide nouă 
cartea ce se îmbie spre citire sau uşa milei tale”. Darea la lumină a 
însuşire prin osteneala autorului acestei cărţi se face în pragul îm- 
însuşi, cel ce de la început a fost plinirii deceniului de la încheierea 
răspunzător de lucrările construc- lucrărilor de construcţie a Cate- 
ţiei şi actual administrator al Ca- dralei Aradului şi totodată, în to- 
tedralei arădene, părintele Simion iul celor de pictură şi finisare. Se 
Mladin, secondat de alţi doi slu- împlinesc opt decenii de la înfi- 
jitori ai acesteia, preoţii Gheorghe riparea visului înaintaşilor arăde- 
Gogan şi Mircea Bupte, toţi îm- ni privind realizarea acestui obiec- 
preună şi strădalnici în Centrul tiv reprezentativ pe multiple pla- 
eparhial, având concursul şi al Per- nuri pentru municipiu şi întregul 
manenţei Consiliului eparhial, ca ţinut, 
şi al plenului acestuia, precum şi 
al Adunării eparhiale şi al mem- pentru bucuria de a vedea lucrul 
brilor unui Comitet de sprijin al aproape săvârşit şi având nădejdea 
construcţiei, instituit pentru ve- grijii faţă de el din partea gene- 
ghere asupra complexităţii celor raţiilor viitoare, încredinţaţi de 
cerute de o asemenea întreprindere, binecuvântarea ce se revarsă peste 
neuitând oficialităţile locale şi cen- toţi cei ce intră şi se închină în 
trale şi întreaga obşte, nu s-a în- acest sfânt locaş, înălţăm rugăciu- 
tocmit spre lauda cuiva, ci spre o nea cunoscută a încheierii Sfintei 
minimă informare asupra unei o- Liturghii, stăruind asupra cuvin- 
pere de anvergură pentru oricare telor încurajatoare: „Plinătatea 
dintre cei preocupaţi şi poate chiar Bisericii Tale o păzeşte; sfinţeşte-i 
şi pentru cei nepreveniţi, în pri- pe cei ce iubesc frumuseţea (bună- 
vinţa casei Domnului pe pământ, cuviinţa) casei Tale; Tu, pe aceştia 
în mod concret în centrul cetăţii. îi răsplăteşte, preamărindu-i cu 
Urmând cursul bogatei expuneri dumnezeiasca Ta putere şi nu ne 
nutrim certitudinea înălţării noas- părăsi pe noi, cei ce nădăjduim 
tre spirituale prin călăuzirea în întru Tine”. Dumnezeu să binecu- 
taina acestui sfânt lăcaş, potrivit vinteze pe toţi cititorii ei spre mult 
cuvintelor rugăciunii Utreniei din spor duhovnicesc.
Postul Mare: „în Biserica slavei 
Tale stând, în cer a sta ni se pare,
Născătoare de Dumnezeu, ceea ce

Mulţumind Bunului Dumnezeu

t TIMOTEI 
Arhiepiscop al Aradului
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Scurtă prezentare a vechilor 
catedrale eparhiale

tedrali”, termenul fiind introdus 
în vocabularul limbii române abia 
în secolul al XlX-lea.

Denumirea de „catedrală” îşi are 

izvorul în etimologia cuvântului atestat documentar prin diploma 
„catedră” - în sensul de estradă împărătească din 18 septembrie 
sau loc de unde cadrele didactice 1706 este Isaia Diacovici. Acesta re-

Cel dintâi episcop al Aradului

şi oratorii îşi ţineau discursurile, organizează prima biserică orto- 
Catedrala este „catedra episcopu- doxă construită în Arad în timpul 
lui”prin care există biserica potri- domniei lui Matei Corvin (1458- 
vit cuvântului Sfântului Ciprian al 1490), pe terenul de astăzi al „Co- 
Cartaginei „unde este biserica acolo legiului National Moise Nicoară”. 
este episcopul” şi unde episcopul Terenul aparţinea cetăţii Aradului, 
„drept învaţă cuvântul adevărului” centru militar deosebit de impor- 
Aşadar, catedrala este biserica tant al acelor vremuri, biserica de- 
reprezentativă a unei eparhii, în venind prima Catedrală episcopală 
care slujeşte episcopul împreună a Aradului.1,1 
cu preoţii rânduiţi pentru această 
slujire, ei numindu-se „preoţi ca- devenit neîncăpătoare de-a lungul

timpului, motiv pentru care a în
ceput colecta de bani cu scopul 
ridicării altei catedrale mai mari. 
Acest deziderat este atribuit epis
copului Pavel Avacumovici (1786- 
1815) al nouălea episcop al Ara
dului. Construcţia a fost finalizată 
în anul 1791 conform unei inscrip
ţii în slavonă şi a păstrat hramul 
celei dintâi „Naşterea Sfântului 
Ioan Botezătorul”, putând fi soco
tită a doua catedrală episcopală a 
Aradului.[2]

în timpul Revoluţiei din 1848 
catedrala arădeană a fost supusă

I

Modesta catedrală arădeană a

Prima Catedrală episcopală a Aradului
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ţeni, iar la 17 septembrie 1865 bi
serica fiind ridicată, a sfinţit-o, pu
tând fi socotită a treia catedrală e- 
piscopală arădeană. întreţinută cu 
deosebită jertfelnicie, frumoasa, mo
numentala şi impunătoarea cate
drală, îndeplinea un dublu rol: 
Biserică parohială a cartierului Pâr- 
neava şi Catedrală episcopală.131

Circumstanţele determinate de 
Primul Război Mondial, rolul im
portant al Episcopiei Aradului 
prin reprezentanţii ei la Marea 
Unire de la 1918 şi realizarea 
României mari, au electrizat con
ştiinţele credincioşilor arădeni şi 
a noilor autorităţi de stat, pentru 
ridicarea unei noi catedrale, re
prezentative realităţilor sociale şi 
religioase, în peisajul central al 
oraşului, care să exprime visul de 
veacuri al reîntregirii. Deşi s-au 
demarat acţiuni pentru strângeri 
de fonduri iniţiate de episcopul 
Grigore Gh. Comşa, în anul 1934, 
visul s-a năruit din pricina celui 
de-Al Doilea Război Mondial şi a 
inflaţiei ce a urmat.

O altă încercare de a ridica o 
nouă catedrală episcopală a fost 
reluată de episcopul Visarion 
Aştileanul (1973-1984), după pro
iectul arhitectului Miloş Cristea, 
în anul 1970, dar fără sorţi de iz
bândă, cu siguranţă datorită îm
prejurărilor.141

Vechea Catedrală episcopală a Aradului

unui bombardament al generalului 
austriac Berger. Deşi reparată cu 
mari eforturi financiare, n-a rezis
tat vitregiei vremurilor. în 1857 
terenul a fost expropriat iar în anul 
1861 catedrala a fost demolată pe 
motiv că incomodează aplicaţiile 
militare ale fortăreţei de pe Mureş.

Episcopul Procopie Ivaşcovici 
(1853-1873) a iniţiat o colectă pen
tru ridicarea altei catedrale episco
pale şi, cu fondurile obţinute, a 
cumpărat teren de la primăria o- 
raşului în actuala Piaţă a Cate
dralei şi a ridicat o biserică deo
sebită. în ajunul înălţării Sfintei 
Cruci a anului 1865, prin diploma 
cezaro-crăiască, a primit în juris
dicţie şi o parte a românilor bănă-
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Dezlănţuirea spiritualităţii ro- punerea ridicării unei catedrale e- 
mâneşti arădene cu sorţi de izbân- piscopale închinate eroilor Revo- 
dă, s-a produs în decembrie 1989 luţiei din decembrie 1989 şi tu- 
prin „biruinţa asupra celor po- turor eroilor neamului românesc, 
trivnici” ce doreau suprimarea ere- căzuţi pe câmpurile de luptă, în 
dinţei strămoşeşti şi înrobirea a- lagăre şi închisori, pentru liber- 
cestui popor.

Primul gând al zecilor de tineri slava Sfintei Biserici, 
jertfiţi în acele zile de libertate, 
care a fulgerat mintea miilor de ce
tăţeni ai Aradului, s-a concretizat Concretizarea ideii de 
prin ofranda cinstirii eroilor Re- construcţie a viitoarei catedrale 
voluţiei. Cinstirea lor s-a făcut
prin prima slujbă de pomenire în La scurtă vreme după evenimen- 
faţa Palatului administrativ ară- tele din 1989, ideea construirii 
dean, săvârşită de un sobor de pre- Catedralei la Arad a prins contur, 
oţi delegaţi ai Chiriarhului Prea- fiind prelucrată de către Chiriarh 
sfinţitului Episcop Timotei. Al doi- în Permanenţa Consiliilor Epar- 
lea gând s-a materializat prin pro- hiale, la protopopiate prin

tatea şi demnitatea neamului şi

con-
8



ferinţele preoţeşti şi susţinută de 
către noua administraţie a jude
ţului şi municipiului Arad.

în vara anului 1990 a avut loc 
prima întâlnire a noilor autorităţi 
judeţene şi locale în demersul 
construirii Catedralei, la reşedinţa 
Chiriarhului. Delegaţia a fost for
mată din subprefectul judeţului, 
ec. Ioan Cuzman şi deputatul 
Aristide Silviu Dragomir, care au 
dat asigurări în ceea ce priveşte 
implicarea pozitivă a administra
ţiei locale şi centrale în demer
surile ce aveau să creioneze în 
timp şi spaţiu noua catedrală.

După ce hotărârea construirii 
catedralei a fost semnată de către 
Chiriarh şi factorii responsabili ai 
autorităţilor locale, s-a trecut la 
alegerea locului oferit de admi
nistraţia locală.

Alegerea amplasamentului 
viitoarei catedrale

Pentru fixarea amplasamentului 
au avut loc discuţii între conduce
rea episcopiei şi autorităţile com
petente, sondaje de opinii în rân
dul credincioşilor, care au generat 
soluţii cu susţinători şi adversari, 
informaţii incomplete şi chiar de
naturate în mass-media, uneori 
sub patronajul specialiştilor compe
tenţi în construcţii şi arhitectură.

Conducerea Episcopiei Aradului 
a ţinut seama pe cât a fost cu pu
tinţă de toate cerinţele de atunci. 
S-ar fi dorit punerea în valoare a 
frumuseţii lacului din zona Pod
goria, în care să se reflecte cate
drala, ea însăşi simbolizând o co
rabie pe marea vieţii, dar varianta 
n-a fost agreată, motivându-se cos-
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Amplasamentul noii Catedrale. Anul 1991
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Aceste consideraţii privind am
plasamentul catedralei au fost pe
cetluite de cuvintele Chiriarhului: 
„o catedrală se înalţă nu după sla
ba noastră pricepere, ci după cre
dinţa, nădejdea şi dragostea acelora 
pentru care ea este în suflet, acolo 
unde o aşează rugăciunea ome- 
neasca şi vrerea dumnezeiasca .

Rugăciunile miilor de credin
cioşi au fost ascultate de Dumnezeu 
iar vrerea omenească a ales ca loc 
de construcţie a catedralei, parcul 
din faţa Palatului C.F.R., ce găz
duia un obelisc al ostaşului so
vietic care odată cu începerea lu
crărilor a fost mutat în cimitirul 
„Pomenirea”.

AMA»
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turile prea ridicate pentru cons
trucţie. Centrul eparhial a încre
dinţat apoi Institutului de Pro
iectări Arad întocmirea unor stu
dii de amplasament, din care au 
rezultat 10 variante posibile. Pen
tru a nu tensiona bunele relaţii 
cu administraţia locală s-a aş
teptat limpezirea convulsiilor; nu 
s-au impus soluţii dar s-au pro
pus cu responsabilitatea conştientă 
de a afirma ce este sau nu con
form cu tradiţia ortodoxă. Sfinţirea locului viitoarei catedrale

•v'v, •>*!?>’

In ziua de 24 noiembrie a anului 
1991 s-au împlinit la Arad cu
vintele Sfântului Apostol Petru: 
„lată pun în Sion Piatra din capul 
unghiului, aleasă, de mare preţ, şi 
cel ce va crede în ea nu se va ruşina” 
(I Petru II, 6). Cel de-al 24-lea 
episcop al Aradului, în al 7-lea an 
al arhipăstoririi Sale, Preasfinţitul 
Episcop Dr. Timotei Seviciu, venit 
de la Timişoara pe meleagurile 
de unde îşi are obârşia a oficiat 
slujba de sfinţire a locului şi pu-



nerea pietrei de temelie însoţit prin mijloc; îmbunătăţirea tere- 
de Preasfinţitul Emilian Birdaş, e- nului de fundare şi obţinerea ac- 
piscop vicar al eparhiei, preoţi şi telor de concesiune a terenului 
diaconi, de faţă fiind o mulţime de aferent construcţiei, alegerea pro- 
credincioşi din întreaga eparhie şi iectantului şi a constructorului, 
reprezentanţi ai autorităţilor ju
deţene şi locale.

Desemnarea proiectantului şi a 
constructorului

începutul construcţiei
Pentru alegerea proiectului cons- 

După festivitatea de sfinţire a trucţiei catedralei s-au organizat 
locului a urmat organizarea an- mai multe competiţii naţionale, 
samblului urbanistic spre a de- Câştigătorul a fost desemnat de 
veni favorabil construcţiei: mu- către o comisie prezidată de ar- 
tarea obeliscului amintit în ci- hitectul Ascanio Damian (1914-
mitirul Pomenirea din municipiul 2005). Acesta a fost Institutul de 
Arad; devierea pârâului „Mureşel” Proiectări S.C. Proiect S.A. Arad, 
ce traversa spaţiul construibil condus de arhitect Gheorghe
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Seculici, proiectarea edificiului concurs de oferte, fiind câştigat de 
s-a încredinţat arhitectului Ioan S.C. ICIM S.A, condus de director 
Hăprian, iar structura de rezistenţă ing. Ioan Faur, care s-a angajat şi 
inginerului Sorin Soriţeu. a dus la îndeplinire oferta dintru 

Alegerea constructorului gran- început, de a returna lunar profitul 
dioasei lucrări s-a făcut printr-un cuvenit în favoarea construcţiei,

VM in
sasr. : & :

ă î::
a b 1 n fi n ;» 3 . Ţ

BL5 53

:-y
jjj; |.jS. r-'_' a

■ ■!

W:Âi
Pregătirea terenului de fundare a Catedralei
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devenind astfel ctitor al acestei sultanţă de specialitate în dome
niul organizatoric, juridic şi de 
construcţii.

Prin decizia Chiriarhului din 11 
februarie 1992, grupul constituit s-a 
numit „Comitetul de sprijin pentru 

A construcţia Catedralei” şi s-a în-
In anul 1992 s-a alăturat Chiriar- trunit cu regularitate în fiecare zi de 
hului şi conducerii episcopiei, un joi a săptămânii, în sediul eparhial 
grup de intelectuali, membrii mar- sau pe şantier, dacă era nevoie, 
cânţi ai cetăţii Aradului de diferite 
profesii: ingineri, profesori, jurişti,
arhitecţi, economişti, reprezentan- Repere tehnice ale construirii 
ţi ai unor societăţi comerciale de noii catedrale 
prestigiu şi ai unor firme de cons
trucţii cu experienţă în domeniu, Catedrala eparhială situată în ex- 
pentru a sprijini acţiunea de a- tremitatea nordică a Bulevardului 
dunăre a fondurilor şi a oferi con- Revoluţiei este o clădire monu-

lucrări în cadrul ICIM.

înfiinţarea Comitetului de 
sprijin pentru construirea 
Catedralei
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Fundaţia Catedralei

cioşi. Clădirea este proiectată pe 
două nivele, cel descris, superior, 
iar în partea inferioară, la demisol 
este prevăzut un „paraclis” cu toa
te dotările necesare unei biserici. 
Paraclisul este despărţit de o sală 
de festivităţi (ce poate găzdui în 
condiţii optime peste 300 per
soane) printr-un coridor de tre
cere, la care se adaugă în părţile 
laterale săli pentru birouri, patru

mentală, cu arhitectură reprezen
tativă ortodoxă şi întregeşte zes
trea arhitecturală a municipiului. 
Este proiectată într-un plan tri
lobat, cu o lungime de 57 m şi o 
lăţime cuprinsă între 25 m la in
trare şi 35 m în dreptul absidelor 
laterale.

Arhitectural este compusă din- 
tr-o succesiune de volume paraleli
pipedice, cilindrice şi sferice care 
prin intersecţia lor crează un spa
ţiu interior specific bisericii, cu o 
volumetrie marcată de o cupolă 
centrală cu o înălţime de 50 m şi 
două turle cu înălţime de 35 m.

Catedrala astfel proiectată a- 
dăposteşte în cele mai bune con
diţii de desfăşurare a ritualului 
bisericesc peste 2.500 de credin-
14



adăpost antiatomic (ALA), 
investiţie începută de Consiliul

chilii pentru deservenţii cultului şi cu un 
spaţii tehnice de deservire a tu
turor funcţiunilor. Toate funcţiu- Judeţean Arad, dar care mai târ- 
nile catedralei se desfăşoară Intr-un ziu a fost abandonată datorită 
volum de 43.000 m3, cu o arie de modificărilor legislative apărute.

Această investiţie însă a fost un 
care a încărcat cu mult

desfăşurare de 3.450 m.2
întreg anul 1993 a fost marcat eşec, 

de întocmirea documentelor de structura de rezistenţă a clădirii 
proiectare, obţinerea autorizaţiilor şi bineînţeles costurile ulterioare

până la terminarea construcţiei.şi încheierea contractului de exe
cuţie. Abia în anul 1994 s-au în
ceput lucrările de construcţie a- 
structurilor inferioare fundaţiei, fi- Primii slujitori ai noii catedrale
nalizate în primăvara anului 1995 ^
prin turnarea şapei de egalizare, pe In urma consultărilor cu Comite- 

ridicat fundaţia catedralei, tul de sprijin pentru construcţiacare s-a
Un aspect benefic, evaluat la a- Catedralei, pentru buna coordonare 

cea vreme potrivit legislaţiei în con
strucţii, a fost dotarea catedralei evidenţierea încasărilor cât şi pen-

a lucrărilor de construcţie, pentru



Preotul slujitor şi credincioşii la

tru efectuarea plăţilor către exe- Ridicarea capelei şi a clopotniţei 
cutant, prin decizie chiriarhală, din incinta şantierului 
au fost numiţi cu data de 1 martie
1995 doi preoţi slujitori ai cate- Pentru o comunicare mai apro- 
dralei: preotul Simion Mladin, piaţă cu sponsorii construcţiei şi 
administrator şi preotul Gheorghe credincioşii donatori, în anul 
Gogan, economist al Catedralei 1995, prin bunăvoinţa construc- 
iar inginerul Ioan Ardelean, diri- torului şi la iniţiativa Chiriarhului, 
ginte de şantier. în şantierul construcţiei catedralei 

După o vreme s-a mai adăugat s-a ridicat o capelă „bisericuţă” - 
slujitorilor şi preotul Mircea Bupte Cum a fost numită de credincioşi 
înlocuit apoi de preotul dr. Mircea ulterior, cu intrare din afara şantie- 
Florin Cricovean şi arhidiacon rului,împodobităîntr-un mod tra- 
Gheorghe Contraş. Scopul numi- diţional. A fost sfinţită de către 
rii a fost optimizarea manage- Preasfînţitul Episcop Timotei la 
mentului construcţiei catedralei slujba Vecerniei din praznicul 
eparhiale. Odată cu numirea ce- Schimbării la Faţă a anului 1995, 
lor doi slujitori, s-au evidenţiat în răspunsurile la slujbă fiind date de 
gestiune separată a Centrului corul parohiei Apateu, protopopia- 
Eparhial toate lucrările de cons- tul Ineu. Conducerea Uzinei de 
trucţie cât şi operaţiunile finan- Vagoane Arad secţia I, prin grija 
ciar-contabile, pentru înlăturarea d-lui ing. Gheorghe Găvăjdan a

turnat un clopot de aprox. 70 kgoricărei suspiciuni.
16



!
pe care l-a dăruit acestei bisericuţe Catedrale s-au alăturat o mulţime

de credincioşi participând în du- 
Bisericuţa din şantier a fost de- minici şi sărbători la sfintele sluj- 

servită de către preoţii municipiului be. Pentru sprijinul financiar care 
Arad şi preoţi pensionari, prin se aducea pentru construcţie, s-a 
rotaţie câteva luni, iar cu data de deschis o casierie care funcţiona 
1 martie 1996 de către preotul zilnic.
Simion Mladin, de la parohia 
Apateu, protopopiatul Ineu, numit s-au tipărit felicitări de Sfintele 
secretar eparhial şi preot catedral. Sărbători, „O cărămidă pentru ca

tedrală” şi „Carnet de donator” -

din şantier.

în scopul adunării de fonduri,
I

ce evidenţia în fiecare lună suma 
Demersuri pentru adunarea de donată. înaintea amenajării spaţiu

lui din jurul catedralei, când biseri
cuţa din şantier şi-a împlinit me
nirea, a fost strămutată împreună

fonduri

La acest început de zidire sufle 
tească în jurul construcţiei noii cu clopotul în satul Bârzeşti, co-

i



muna Archiş, din protopiatul Ineu. catedralei. Amenajarea a fost su- 
Numărul credincioşilor partid- mară spre a nu cheltui din fon- 
panţi la sfintele slujbe a crescut durile pentru construcţie, fără 
peste aşteptări aşa încât a fost ne- tencuieli, încălzire şi mobilier, dar 
cesară improvizarea unui cort în benefică pentru o slujire neîntre- 
partea laterală din interiorul şan- ruptă vreme de 12 ani, până când 
tierului şi dotarea cu sistem de so- catedrala a fost pregătită pentru 
norizare în curtea şantierului. islujire. Sfinţirea Paraclisului de la 

demisolul catedralei s-a făcut la
data de 22 decembrie 1996, de 
către Preasfinţitul Părinte episcop 
Dr. Timotei Seviciu. Cu această 
ocazie s-a oficiat şi primul parastas 

Răspunzând numărului din ce în pentru ctitorii Catedralei şi eroii 
ce mai mare al credincioşilor par- Revoluţiei din 1989. 
ticipanţi la slujbele de la bisericuţa 
şantierului, constructorul a reuşit rituale tot mai crescânde ale cre- 
în toamna anului 1996 să finalizeze dincioşilor de la paraclisul noii 
construcţia la cota ± 0 şi a creat catedrale, după Praznicul învierii 
posibilitatea amenajării provizorii Domnului din anul 1997, Chiriar- 
a unui spaţiu de slujire la demisolul hui a numit încă un preot catedral,

Amenajarea paraclisului la 
demisolul catedralei

■

Pentru a răspunde nevoilor spi-



Părintele Gheorghe Gogan, care 
de doi ani lucra deja la contabi
litatea noii catedrale.

o etapă importantă în realizarea 
construcţiei. Donatorii au devenit 
astfel prim ctitori ai Catedralei şi 
cetăţeni de onoare ai municipiului 
Arad, împreună cu Părintele 
Viorel Sasu şi preoteasa Rodica.Primii ctitori ai catedralei

Prin grija Bunului Dumnezeu 
şi implicarea concretă a părin
telui Viorel Sasu, fost preot al 
eparhiei în parohia Arad Gai, 
protopopiatul Arad, atunci în 
Miramar-Florida SUA, Catedrala 
a fost sprijinită financiar de către 
o familie de români Corneliu şi 
Ruxandra de Bota, din parohia 
P.C. Sale, cu suma de 210.000 $, 
într-un moment dificil din punct 
de vedere financiar, ce a marcat

înfiinţarea fundaţiei 
PROCATEDRALA

La scurt timp, impulsionaţi de 
gestul creştinesc al ctitorilor, cu re
cunoştinţă şi preţuire, conducerea 
episcopiei a înfiinţat fundaţia „Pro 
Catedrala Ruxandra şi Corneliu 
de Bota” având ca unic scop: adu
narea de fonduri pentru construc
ţia catedralei. Activitatea acestei
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fundaţii a fost coordonată de vred- Confecţionarea, sfinţirea şi 
nicul de pomenire preot Ioan ridicarea crucilor pe turlele 
Popa, fost vicar eparhial şi preot la catedralei 
parohia Arad Centru.

Fundaţia s-a dovedit foarte Crucile în număr de patru au fost 
eficientă prin numărul mare de confecţionate de către Uzina de 
membri şi activitatea adunării de Vagoane din Arad, prin bunăvo- 
fonduri.

Drumul parcurs etapă cu etapă donatori, Valeriu Blidar. Confec- 
în ridicarea catedralei, rămâne ţionarea crucilor a fost realizată 
consemnat pe răbojul anilor ce ur- din structură metalică placată prin 
mează: finalizarea structurii de sudură cu tablă de inox de 4 mm, cu 
rezistenţă, închiderea perimetrală următoareledimensiuni:Cruceama- 
a zidurilor cu cărămizi, finalizarea re L = 7,30 m şi 1 = 3,5 m; Crucile 
lucrărilor la acoperiş, ridicarea mici sunt egale L = 3,5 m şi I = 
turlelor, confecţionarea structurii 1,75 m. Materialul necesar confec- 
metalice pe acoperiş şi turle şi ţionării crucilor a fost donat de

către D-l Mircea Frenţiu şi soţia

inta unuia dintre cei mai de seamă >

ridicarea crucilor.

20



Livia. în vara anului 2006 au fost 
poleite cu aur de 24 K, prin elec
troliză, într-un atelier organizat în 
curtea catedralei, de către o firmă 
arădeană.

în data de 30 iulie 2006 au fost 
sfinţite de către Chiriarh şi un ales 
sobor de preoţi şi diaconi, iar în 
data de 3 august a aceluiaşi an au 
fost ridicate pe turle.

Confecţionarea, primirea şi 
sfinţirea clopotelor

Clopotele catedralei episcopale 
au fost turnate la una dintre cele 
mai de seamă turnătorii de clopote 
din Europa: Grass Mayer, din 
Innsbruck, Austria. Clopotul ma
re care cântăreşte 4050 kg s-a plă
tit din fondul catedralei, iar ce
lelalte patru clopote s-au plătit de 
către distinsa familie a d-lui 
Mircea Frenţiu din Arad.

Clopotele cântăresc în total 
6.565 kg, respectiv: 4050, 1070,
745, 450, 250 kg şi redau sunetele: praznicului „Intrării Maicii 
Mi, Fa diez, La, Do diez (două). Domnului în Biserică”, 21 noiem- 
Clopotele au fost transportate pe brie 2003 şi au fost sfinţite de către 

trailer special amenajat, prin Preasfinţitul Episcop Timotei şi 
bunăvoinţa S.C. Volanul S.A. Arad. sobor de preoţi, în prezenţa 
Au fost întâmpinate în şantierul Preşedintelui României, a oficiali- 
catedralei de către Chiriarh în- tăţilor şi a unui mare număr de 
conjurat de membrii Permanenţei credincioşi, de ziua naţională a 
Consiliului Eparhial, la Vecernia României, la 1 decembrie 2003.

Primirea clopotelor

•fi

Slujba de primire a clopotelor

unun

21
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Iconostasul catedralei proiectant şi o echipă din cei mai 
de seamă sculptori ai respectivei 

O podoabă deosebită a Catedralei fabrici de mobilă, 
arhiepiscopale o reprezintă ico
nostasul şi mobilierul din lemn de de aur de 24 k. prin metoda „Bolus” 
paltin, sortat din pădurile jude- de către o firmă specializată din 
ţului.

Iconostasul a fost poleit cu foiţă

Parte însemnată din materialul 
lemnos s-a primit donaţie din 
partea Ministerului de resort, res
tul fiind achiziţionat cu sprijinul 
Ocoalelor silvice din judeţ.

Confecţionarea mobilierului s-a 
făcut de către S.C. IMAR S.A. prin 
contribuţia exclusivă a d-lui dr. 
Constantin G. Păunescu (Bucureşti). 
Proiectul iconostasului a fost rea
lizat de către sculptorul arhitect 
Sorin Martin. Iconostasul a fost 
sculptat din lemn de paltin, 
L=12,5 m; 1=10,5 m, de către
22
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Confecţionarea iconostasului la IMAR Arad saşia

Policandrul şi corpurile de 
iluminat

Iaşi susţinută financiar de către 
unul dintre cei mai de seamă 
sponsori ai Catedralei, d-nul Ion 
Sandu, preşedintele PAB România. 
Iconostasul paraclisului catedralei a 
fost sculptat de aceeaşi echipă prin 
jertfelnicia distinsei familii Liviu şi 
Elena Marandiuc din Arad.

Catedrala arhiepiscopală a fost bi
necuvântată de Dumnezeu prin în
ţeleaptă îndrumare a Chiriarhului, 
de a procura obiectele de cult şi 
corpurile de iluminat dintr-o sursă



1
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credibilă leagănului Ortodoxiei, „Anastasios Mihailidis”, în urma 
Tesalonic din Grecia. Astfel, în baza vizitării a 21 de biserici ortodoxe 
deciziei chiriarhale cu nr. 3.012 din din Tesalonic, unde producătorul 
2005, s-a constituit o delegaţie for- a distribuit obiecte de cult. Comi- 
mată din: arhitectul catedralei, ad- sia a selectat componente din mai 
ministratorul catedralei şi un re- multe locuri, fără a copia vreun 
prezentant din partea sponsorilor obiect de cult şi a constituit un 
care s-au deplasat în Grecia pentru unicat în alcătuirea corpurilor de 
a alege corpurile de iluminat.

Policandrul şi corpurile de ilu
minat au fost comandate firmei hului cu adresa nr. 2.138 din 2006

către S.C. Romtrans S.A. Arad, re
numită firmă de transport inter
naţional, s-a asigurat transportul 
gratuit, prin bunăvoinţa directoru
lui general, domnul Petru Popa.

împodobită astfel, Catedrala aş
tepta ziua târnosirii cu candela 
aprinsă şi înzestrarea cu următoa
rele corpuri de iluminat:

iluminat pentru Catedrală.
La solicitarea expresă a Chiriar-

25
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Un Policandru dotat cu şapte euro/buc, montate în balcoanele 

nivele, din bronz masiv, şlefuit şi laterale, 
tratat (tip calcedon), cu horă în 
diametru de 4.20 m şi 12 laturi valoare 160 euro/buc, montate pe 
dotat cu 243 becuri, în valoare de pereţii şi stâlpii de susţinere.

76 aplice cu două braţe, tip vultur, 
Patru candelabre fără horă, cu valoare 110 euro/buc, montate pe 

6 etaje, din bronz masiv, şlefuit şi pereţii şi stâlpii de susţinere, 
tratat, dotat cu 144 becuri, fiecare

88 aplice cu trei braţe, tip vultur,

29.000 Euro.

Două sfeşnice împărăteşti, bronz 
în valoare de 9.500 euro/buc, mon- masiv şlefuit, aşezate pe soleia din faţa 
tate unul în faţa altarului, două în altarului, valoare 4.000 euro/buc. 
absidele laterale şi unul în naos.

Patru candelabre fără horă, corpurilor de iluminat l-a avut prof. 
cu trei etaje, din bronz masiv, univ. dr. Aurel Ardelean, preşedintele 
şlefuit şi tratat, dotat cu 30 Universităţii „Vasile Goldiş” Arad şi 
becuri fiecare în valoare de 2.500 familia domnului Dorel Zbârcea.

Un aport deosebit la procurarea
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Icoana hramului

Hramul Catedralei, „Sfânta Treime” 
(după Rubliov), este reprezentat f 
pe frontispiciu printr-o lucrare de 
excepţie în mozaic, executată de 
S.C. Art Georgies Iaşi, în suprafaţă 
de 32 mp, prin contribuţia ex
clusivă a distinsei familii gen. Ioan 
Heredea cu soţia Dorina şi fiica 
Ioana.

Icoana hramului,,Sfânta Treime"Mozaicuri în firidele exterioare 
ale Catedralei

Treime”, apoi Maica Domnului, 
Sfântul Ioan Botezătorul, Sfinţii 
Arhangheli Mihail şi Gavriil.

Din ceata proorocilor Sfântul 
Prooroc Moise şi Ilie. Din ceata 
apostolilor: Sfinţii Apostoli Petru 
şi Andrei, Pavel, Iacob, Iacob fra-

Incurajaţi de iniţiativa donatoru
lui icoanei de hram, de seriozitatea 
şi profesionalismul mozaicarului prof. 
Virgil Moraru, reprezentantul SC 
Art Georgies SRL Iaşi, Chiriarhul 
a luat iniţiativa ornamentării firi
delor exterioare ale Catedralei cu i- 
coane de mozaic. Iniţiativa a prins 
contur cu repeziciune, credincioşii 
luând la cunoştinţă posibilitatea 
donării acestor icoane şi menţiu
nea scrisă a calităţii de donator pe 
fiecare icoană, chiar dacă aceasta 
nu era vizibilă de jos.

Aşa s-au donat 44 de icoane 
mozaic în firidele existente arhi
tectural, la cota +18 m.

Ordinea amplasării icoanelor în 
firide a fost stabilită plecând de la 
icoana centrală a hramului „Sfânta
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Sfinţirea obiectelor de cult 
donate de către credincioşi

tele Domnului şi Timotei; cei pa
tru Evanghelişti: Matei, Ioan, Luca, 
şi Marcu; Sfinţii Mucenici Arhidia- 
coni: Ştefan şi Laurenţiu; Sfinte 
femei: Maria Magdalena şi Marta; 
Sfinţi Ierarhi: Nicolae, Iosif de la 
Partoş, Grigorie Decapolitul, 
Nicodim cel Sfinţit; Sfinţi Mu
cenici: Gheorghe, Dimitrie, Teodor 
Tiron şi Pantelimon; Sfinţi doctori 
fără de arginţi: Cosma şi Damian; 
Sfinţi Mucenici români: Sava 
Brancovici şi Ilie Iorest; Sfinte Mu- 
ceniţe: Varvara, Filoteia, Ecaterina 
şi Cristina; Sfinţi cuvioşi şi cu
vioase: Ioan de la Prislop, Visarion 
Sarai, Simion Stâlpnicul, Daniil 
Stâlpnicul, Parascheva, Teodora 
de la Sihla; Sfinţii drepţi Ioachim 
şi Ana. Costul unei firide de mo
zaic a fost de 1175 euro.

Râvna credincioşilor pentru îm
podobirea bisericii s-a materializat 
pe lângă donaţiile ce au susţinut 
ritmul lucrării, cu însemnate o- 
biecte de cult cumpărate din 
Grecia, în special sfintele vase, 
Sfântul Chivot şi cele necesare în 
sfântul altar, dăruite de către fa
milia credinciosului Ioan Hudac.

Icoanele prăznicare ale 
Catedralei

Icoanele prăznicare rânduite pen
tru praznicile şi sărbătorile din 
cursul anului bisericesc au fost pic
tate de către prof. dr. în arte vizuale
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Cătălin Cezar Băluţ din Bucureşti, crea posibilitatea unei noi benzi 
pictură în ulei pe lemn. Au fost de circulaţie ce ar mări curtea Ca- 
donate de către credincioşii par- tedralei cu cel puţin şapte metri, 
ticipanţi la slujbele din paraclisul De atunci respectiva construcţie 
Catedralei şi sfinţite de către s-a privatizat şi a rămas pe loc. La 
Chiriarh şi preoţii Catedralei. fel, despre benzinăria de la piciorul 

podului spre cartierul Grădişte, 
partea de nord a Catedralei, se ştia

Amenajarea spaţiului ambiental că se va restrânge pentru a permite
fluidizarea circulaţiei în jurul Ca
tedralei, dimpotrivă s-a extins, 

în aceste circumstanţe, prin im-

Catedralei

Timpul scurs de la începutul cons
trucţiei până la finalizarea lucrări- plicarea deosebită a Primăriei mii
lor Catedralei, a adus multe schim- nicipiului Arad s-au deviat liniile 
bări în Planul Urbanistic de Zonă de tramvai cu câţiva metri, reu- 
a municipiului. La acordarea au- şindu-se ridicarea unei platforme 
torizaţiei de construcţie în anul în jurul Catedralei. La amenajarea 
1992, se ştia că „terasa Podgoria” acesteia şi a celorlalte lucrări şi-a 
amplasată în partea dreaptă a cons- adus un aport deosebit d-nul ing. 
trucţiei se va demola, pentru a Victor Micluţa.
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Binecuvântarea noii construcţii 
în anul 2007

tatea Aradului: Preacuviosul Pă
rinte arhimandrit Nestor Iovan de
la mănăstirea Hodoş-Bodrog şi 

In contextul împlinirii a 300 de Preacuviosul Părinte arhimandrit 
ani de atestare documentară a e- Ilarion Tăuceanu de la mănăstirea 
parhiei Aradului, în Ajunul Naşterii Feredeu.
Domnului, duminică 24 decem
brie 2007, Preasfinţitul Episcop
Timotei a binecuvântat strădaniile Zestrea spirituală a Catedralei 
depuse pentru ridicarea Catedralei 
eparhiale. La slujba de sfinţire a lu- Vestea edificării noii Catedrale 
cranlor, urmată de slujirea primei episcopale în municipiul Arad a 
Sfinte Liturghii în biserica ajuns şi în cetatea Vaticanului, 
Catedralei au participat, alături de prin tinerii români ortodocşi stu- 
Chiriarh şi preoţii catedrali, stareţii denţi la Roma. Dorinţa întâistă- 
celor două mănăstiri din vecină-

mare a

tătorului eparhiei, Preasfinţitul
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nenţei Voastre pentru bunătatea 
şi atenţia manifestată cererii mele, 
trimiţându-mi Sfinte moaşte a 
Sfântului Ioan Gură de Aur, care 
vor fi aşezate în noua Catedrală 
Arhiepiscopală” (Temei nr. 540 
din 20.02.2008).

Sfintele moaşte au fost aşezate 
într-o raclă de argint (1,30 m x 
0,45 m) confecţionată la Monetăria 
Statului Român. Cheltuielile con
fecţionării raclei, cât şi a balda
chinului în care este adăpostită au 
fost achitate de către SIF Banat- 
Crişana prin bunăvoinţa d-lui 
Preşedinte, ec. dr. Ioan Cuzman.

Episcop Timotei, de a avea în 
Catedrala episcopală o părticică 
din moaştele unui sfânt, a fost 
împlinită prin voia şi lucrarea 
Preasfintei Treimi şi bunăvoinţa 
Eminenţei Sale Angelo Cardinal 
Comastri care, în scrisoarea a- 
dresată Chiriarhului cu acest prilej 
menţionează: „Ca semn al cre
dinţei şi unirii spirituale, urmare 
cererii deosebite, mă grăbesc să vă 
ofer o relicvă - ex ossibus Sancti 
Ioannis Chrysostomi.” După pri
mirea Sfintelor moaşte Înaltprea- 
sfinţia Sa cu recunoştinţă răspunde 
„Doresc sincer să mulţumesc Emi-
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Membrii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române participanţi la slujba de tâmosire

Nicolae”. Rămân memorabile cu-Târnosirea Catedralei
vintele Preasfinţitului Episcop 

La Praznicul Celui între Sfinţi Timotei rostite la slujba târnosirii: 
Părintelui nostru Nicolae, arhie- „Şi dacă la sfârşitul mileniului 
piscopul Mirelor Lichiei al anului cil doilea, când s-a iniţiat şi început 
2008, noua Catedrală purtând lucrarea, cei chemaţi a răspunde 
hramul „Sfânta Treime” a fost asupra chipului în care Ortodoxia 
târnosită de către Preafericitul se mărturiseşte prin ea, ascultând 
Părinte Patriah DANIEL, însoţit glasul poporului lui Dumnezeu, au 
de membri ai Sfântului Sinod al găsit împlinirea celor de trebuinţă...

avem încredere că întregul plan şiBisericii Ortodoxe Române,
Din încredinţarea Prefericirii întreaga realizare îşi va dovedi efi- 

Sale, la aceeaşi slujbă s-a târnosit cacitateapentru totdeauna... 
de către înaltpreasfinţitul Părinte 
Arhiepiscop şi Mitropolit Dr. Realizarea ei înseamnă împlinirea 
Laurenţiu Streza al Ardealului şi şi a celorlalte idealuri legate de ea, 
Paraclisul Catedralei Episcopale, în unitatea tuturor celorlalte insti- 
primind hramul „Sfântul Ierarh tuţii ale neamului”.

înaintaşii au visat o catedrală.
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turală fiind în întregime din beton, 
s-a recomandat de către specialişti 
o pictură în „tempera” Pereţii la
terali au fost împodobiţi cu 12 ta- 

Lucrările de pictură a iconostasului blouri de mozaic combinat 
au fost încredinţate prof. Cezar mail şi reprezintă pasaje din viaţa 
Cătălin Băluţ, după un proiect Mântuitorului, îndeobşte pilde şi 
întocmit de pictorul Gheorghe minuni, avându-se în vedere des- 
Bratiloveanu, din Suceava. Spaţiile tinaţia Paraclisului ca loc de slujire 
dintre scenele pictate în proporţie pentru copii şi tineret. Mozaicurile 
de 15-20 %, sunt acoperite cu foiţă s-au făcut în mare parte pe chel

tuiala Chiriarhului (opt icoane), a 
în aceeaşi perioadă, au început preoţilor slujitori (două icoane), 

şi lucrările de pictură în Paraclisul iar tablourile votive, Preafericitul 
Catedralei, cu Hramul Sfântul Părinte Daniel şi înaltpreasfinţitul 
Ierarh Nicolae. Au fost executate Părinte Arhiepiscop Timotei, au 
de pictorul Dumitru Macovei, sub fost donate de către executant, 
directa coordonare a pictorului prof. Virgil Moraru, reprezentant 
Cezar Cătălin Băluţ. Suprafaţa pic- al SC Artgeorgies Srl, Iaşi.

Pictura iconostasului, a 
paraclisului cu hramul Sfântul 
Nicolae şi mozaicuri interioare

cu e-

de aur de 24K.
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Pictura Catedralei

La un an după târnosirea Cate
dralei au început lucrările de pic
tură în tehnica fresco. La reco
mandarea Preafericitului Părinte 
Patriarh şi cu avizul Comisiei de 
Pictură Bisericească a Patriarhiei
Române, lucrarea a fost încredin
ţată pictorului prof. Cezar Călin 
Băluţ, doctor în arte vizuale. în
ceputurile picturii în altarul Ca
tedralei, un proiect foarte ambiţios 
al pictorului, a avut un impact po
zitiv asupra credincioşilor arădeni 
şi nu numai.

Catedrala arhiepiscopală este 
şi proprietară de drept a terenului 

Până în prezent, sunt pictaţi în suprafaţă de 6.134 mp, iar clă- 
2750 m.p. (altarul, suprafaţa din direa aferentă este înscrisă în C.F. 
faţa iconostasului pronaosul şi bal- şi deţine autorizaţie de funcţionare 
conul corului). ca locaş de cult.



Paraclisul catedralei arhiepiscopale cu hramul Sfântul Nicolae
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Preafericitul Părinte Patriarh Daniel
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Catedrala eparhială a găzduit 
festivitatea ridicării eparhiei la rang 
de Arhiepiscopie şi a Chiriarhului 

In continuare, activitatea litur- la rang de Arhiepiscop, prin pre- 
gică la Catedrala arhiepiscopală zenţa şi slujirea Preafericitului 
s-a desfăşurat prin participarea Părinte Patriarh DANIEL, încon- 
Chiriarhului în duminici, săr- jurat de membri ai Sfântului Sinod 
bători, la Sfintete Taine şi ierurgii, al Bisericii Ortodoxe.

Slujba solemnă a avut loc la da
ta de 28 noiembrie 2009, răspun- 

în primăvara anului 2009, cu şurile liturgice au fost date de co- 
binecuvântarea Chiriarhului, s-a în- rul Catedralei arhiepiscopale, 
fiinţat de către diac. prof. Laviniu 
Morar, corul Catedralei eparhiale, 
cu un număr de 45 de membri.

De atunci, corul dă răspunsurile construcţie a Catedralei până la 
liturgice din două în două du- târnosire 
minici, în alternanţă cu strana
Catedralei, care promovează cân- Aşa cum rezultă din evidenţele 
tarea în comun, tradiţională, după contabile şi Hrisovul de târnosire a

Catedralei, costurile pentru ridi-

Activitatea Liturgică în Noua 
Catedrală

alături de soborul slujitor într-o at
mosferă solemnă.

Costurile lucrărilor de

prof. Trifon Lugoj an.
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carea monumentalei construcţii încălzire folosind agent termic 
au ajuns la suma de 15.170.000 lei, primar, instalaţii electrice, sistem 
adică 6.980.000 dolari SUA. Suma modern de sonorizare, sistem de 
s-a constituit din însemnata con- supraveghere video, sistem antie- 
tribuţie a credincioşilor arădeni la fracţie şi antiincendiu, sistem e- 
care se adaugă contribuţia Guver- lectric cu comandă electronică 
nului României, Secretariatului pentru clopote, precum şi alte ins- 
de Stat pentru Culte, Consiliului talaţii care asigură toate utilităţile 
Judeţean Arad, Primăriei Munici- necesare unui edificiu modern, 
piului Arad şi a numeroaselor so
cietăţi comerciale arădene.

Construcţia înglobează în pre- Lucrări rămase de executat 
zent peste 7.000 mc pietriş şi nisip
pentru fundare, peste 9.500 mc Până în acest moment, au fost 
beton, peste 15.000 t oţel beton, pictaţi aproximativ 2750 m.p., ur- 
peste 7.800 mp placaje de calcar şi mând ca până anul viitor (2017) 
granit, peste 7.500 mp marmură în toamnă, să mai fie finalizaţi încă 
de Ruşchiţa. S-au folosit peste aproximativ 1.500 m.p. (conform 
27.400 mp cofraje, la care se a- ultimului contract de pictură), 
daugă tabla de cupru, instalaţii de în medie, în cei cinci ani s-au
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pictat 710 m.p pe an, în condiţii 
estetice şi tehnice deosebite. 
Pe viitor, au rămas de executat 
aproximativ 3.000 m.p. la care se 
adaugă lucrările de pardoseală 
a interiorului cu marmură de 
Ruşchiţa în suprafaţă de 600 m.p.

i

Diacon Alexandru Adrian Tiulea 
Diacon Cristian Porcolean.Personalul slujitor al Catedralei
Cântăreţi la strana Catedralei, 

Î.P.S. dr. Timotei Seviciu - arhi- studenţi la Facultatea de Teologie
din Arad: Daniel Cociuba, Liviuepiscop

Pr. Simion Mladin - ecleziarh Bisorca, Marinei Roz
Paraclisier: Ioan Serac 
Casier: Doiniţa Sîrb şi Mariana 

Ghiran
Prescurăriţă: Adriana Milaş Dori 
îngrijitor: Ana Şnaider.

şi administratorul Catedralei 
Pr. economist Gheorghe Gogan

- preot catedral
Pr. dr. Mircea Florin Cricovean

- preot catedral



Parcurgerea celor 25 de ani în pentru proiectant, constructor şi 
realizarea măreţului edificiu al beneficiar, dar peste toate a gu- 
construirii Catedralei arhiepisco- vernat efortul colectiv şi susţinut 
pale este cu neputinţă a fi expri- al fiecăruia dintre cei responsabili,

impulsionat de trăirea creştină, 
Lăsăm satisfacţie celor ce vor jertfirea de sine şi încrederea în 

aduce critici obiective, sau mai izbândă, promovate prin cuvânt şi 
puţin obiective. faptă de ctitorul ei întâistătătorul

Construcţia catedralei a fost Arhiepiscopiei înaltpreasfinţitul Dr. 
un examen nu uşor de promovat Timotei Seviciu.

mată în cuvinte.
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Cei ce zidesc biserici rămân 
de-a pururea vii

Naraţiunea construcţiei fiecărei 
biserici are punte comună în le
genda din popor; mesajul legendei 
este „acceptarea jertfei fiinţei iubite 
pentru a construi ceva durabil”. 
Catedrala este altarul unde la fie
care Sfântă Liturghie Hristos 
Mântuitorul se jertfeşte pentru 
noi, dar primeşte şi jertfa noastră 
„ale Tale dintru ale Tale, Ţie Iţi a- 
ducem de toate şi pentru toate” şi o 
răsplăteşte, transformându-o în în
suşi Preacuratul Său Trup şi Sfântul 
Său Sânge pentru noi, spre do
bândirea vieţii veşnice. Cei ce zidesc 
biserici, se zidesc în edificiul ei, 
rămânând pururea vii prin ea.161

„Mulţumind lui Dumnzeu pen
tru toate, ne rugăm să primească 
jertfa tuturor celor care au ajutat 
la înălţarea şi împodobirea Sfintei 
Catedrale, să binecuvinteze stră
daniile tuturor celor care au jertfit 
şi s-au ostenit, să le dăruiască 
pace şi întru toate cele de folos, 
înscrie Doamne în cartea vieţii 
tale pe toţi jertfitorii şi închinătorii 
acestui sfânt locaş, umple-i pe toţi 
de dragoste şi desăvârşită unire 
către Sfântă Biserica Ta şi jer- 
felnică slujire a neamului nostru, 
ca şi prin aceasta să fie preamărit 
Numele Tău cel Sfânt. Amin!” 
(din Hrisovul de târnosire al 
Catedralei, 6 decembrie 2008)

Note:
1. Ioan Rusu, Cuvântare la Naşterea 

Sfântului Ioan Botezătorul, patronul 
bisericii catedrale din Arad, în 
Biserica şi Şcoala, an VII, nr. 28, 10- 
23 iulie 1883, pag.244.

2. Şt. Pop, Frământări în jurul scaunului 
episcopesc ortodox de la Arad, 1929, 
pag. 16.

3. Telegraful Român, anul XXII, nr. 8 
din 27 ianuarie - 8 februarie 1874, 
pag. 31.

4. Pavel Vesa, Episcopia Aradului: isto
rie, cultură, mentalităţi, 1701-1918, Uni
versitatea “Babeş-Bolyai”. Institutul 
de Istorie Ecleziastică, Editura Presa 
Universitară Clujeană, 2006.

5. Melentie Nica, Catedrala Aradului în 
istorie, în Calendarul creştin ortodox, 
an 1998.

6. Timotei Seviciu, Arhiepiscop, 
Cărămizile Catedralei, în Calendarul 
creştin ortodox, an 2005.

7. Molitvelnicul cel mare, Troparul gl. 
8, Sfânta Taină a Botezului, Ed. Cre
dinţa strămoşescă, Bucureşti, 1896.

8. Antologhion, Doxologia mare din 
Slujba Utreniei, Editura Episcopiei 
Aradului, Voi. 1, pag. 44

9. I.G. Coman, pr. prof., Patrologie, 
Bucureşti, 1956

10. www.episcopiaaradului.ro
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1994, following the preparation of 
the foundation ground. In 1995 a 

On November 24, 1991, the chapel was raised on the building 
words of Peter the Apostle (1 site, which later became known 
Peter 2, 6) came true in Arad: as the “little church” among the 
“See, I lay a stone in Zion, a faithful. It was sanctified during 
chosen and precious cornerstone, the vespers for the Feast of the 
and the one who trusts in Him Transfiguration, on August 6, 
will never be put to shame”, in 1995. In autumn 1996, the infra- 
the Podgoria Square park in front structure of the construction 
of the CFR Palace, which used was finalised and an oratory 
to host an obelisk of the Soviet was temporarily arranged and 
soldier, relocated, together with sanctified on December 22, 1996, 
its Romanian counterpart, in by His Eminence Timotei Seviciu, 
“Pomenirea” Cemetery, under PhD, Bishop of Arad. 
the supervision of the Church 
of the Apostles Peter and Paul, the Saints Nicholas Archbishop of 
pertaining to the Eparchial Centre. Myra in 2008, the new Cathedral, 
The planner of the building, the bearingthenameof“HolyTrinity”, 
Arad Planning Institute, led by was consecrated by His Beatitude 
architect Gheorghe Seculici, with Patriarch DANIEL, accompanied 
the plâns of the building entrusted by hierarchs, members of the Holy 
to architect Ioan Hăprian, was Synod of the Romanian Orthodox 
chosen by the Eparchial Council Church. During the same service 
and approved by a Supporting the Oratory of the Archdiocesan 
Committee for the Construction Cathedral, located on the semi- 
of the Cathedral.

Abstract

At the Feast of Our Father among

basement, was also consecrated 
The contractor of the work, by His Eminence Archbishop and 

S.C. ICIM S.A., led by Eng. Ioan Metropolitan of Ardeal Laurenţiu 
Faur, was chosen by auction and Streza, PhD, being dedicated to 
undertook to accomplish the iniţial Saint Nicholas. 
tender, returning each month the 
profit due to the construction, and of mural painting works, as well 
becoming thus the benefactor of as the paining of the iconostasis, 
this achievement.

2010 marked the beginning

entrusted to painter Prof. Cezar
Construction works began in Cătălin Băluţ.
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Această broşură s-a tipărit cu sprijinul financiar al familiei ing. Ioan Faun

Text: preot Simion Mladin - ecleziarh şi administrator al Catedralei.

Foto: diacon Alexandru Tiulea.

Design: Călin Chendea.
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