Fondator: Gheorghe Doran

Periodic de opinie şi informare socio-culturală l Anul XXI (2013) nr. 5

Participanți la concursul de pescuit de la Cenad
Din cuprinsul acestui număr:
l Întâlnirea cenăzenilor la Nürnberg l Hotărâri ale Consiliului Local al comunei
Cenad l „Mă simt străină la Cenad, fiindcă merg pe stradă și lumea nu mai salută“ l
Pagina germanilor cenăzeni l Pagina sârbilor cenăzeni l Pagina maghiarilor cenăzeni
l Dieceza de Cenad. Un mileniu de istorie ecleziastică (1030-1919/1930) - III l Sfaturi de
sezon pentru gospodarii cenăzeni l Pelerinaj la Locurile Sfinte (VIII)

Actualitate - administrație

Întâlnirea cenăzenilor
la Nürnberg
În data de 28 septembrie 2013, la Nürnberg
(Germania) a avut loc cea de-a XIII-a întâlnire a cenăzenilor.
Festivitatea a început după-amiază, cu întâlniri și discuții
între prieteni, foști vecini, colegi de școală și de muncă.
Cei prezenți au avut prilejul să guste tot felul de torturi și
prăjituri, bunătățuri pregătite de cenăzence cu mult har în
arta culinară.

în străinătate le poate înțelege. Feliile de pâine, ambalate
individual, au fost însoțite, firește, de câteva cuvinte. Cu
fericire și cu mulțumiri, fiecare și-a luat în primire bucata
lui de „pită de acasă.“
Spre seară, formația „Donaufranken“ a interpretat
muzică de dans. În cursul serii, Jürgen Schneider a
mulțumit, în numele tuturor cenăzenilor, lui Brunhilde
Hinkel pentru cartea ei cu istoria genealogică a familiilor
șvabilor din Cenad. El a numit-o ca fiind „de neprețuit“,
făcând referire la munca laborioasă și consumatoare
de timp pentru procurarea și prelucrarea documentelor,
scoțând în evidență faptul că Brunhilde Hinkel a lucrat
mulți ani la această carte.
Între timp, fiecare a putu să-și încerce norocul
la tombolă. La miezul nopții, altă distracție. Era ziua
de naștere lui Nicolae Crăciun! I s-a cântat un „Happy
birthday“ și un „La mulți ani“. Bineînțeles, sărbătoritul
le-a făcut tuturor cinste câte-un pahar de țuică sau lichior,
desigur „de la Cenad“, apoi toți participanții au venit
fiecare, pe rând, să-l felicite individual. Și, desigur, a urmat
obligatoriul dans de onoare.
Deși numărul de participanți a fost în declin, putem
consemna un eveniment de succes, care a durat până mult
după miezul nopții.

Elisabeth Jung

Primarul Nicolae Crăciun împărțind pita de acasă
Președinta comunității cenăzenilor în străinătate,
Pauline Huschitt, le-a urat tuturor un „Bine ați venit“, iar
în mod deosebit i-a salutat pe primarul comunei Cenad,
Nicolae Crăciun, și pe Siegfried Thiel, ziarist la „Banater
Zeitung“. În urma unei invitații din partea comunității,
cei doi s-au deplasat special pentru acest eveniment la
Nürnberg. Și amândoi au primit câte un cadou de bun venit
în formă de „pocal dulce“.
În discursul său, președinta a făcut o apreciere
pozitivă a muncii de 12 ani a organizației spre folosul
comunității. De asemenea, a relatat în detaliu proiectul
care urmează să fie finalizat anul viitor și anume ridicarea
unui obelisc în comuna Cenad, în amintirea strămoșilor.
Anunțul și descrierea proiectului au fost însoțite de
aplauzele celor prezenți.
Salutul primarului Nicolae Crăciun a fost urmărit cu
foarte mare interes. Când a anunțat că a adus ceva pentru
fiecare din sală, toată lumea s-a uitat cu mare curiozitate
spre pupitru. Vorbele primarului, „Am adus pentru fiecare
câte o bucată de păine de acasă“, au fost răsplătite cu
aplauze furtunoase. Apoi, Nicolae Crăciun și Pauline
Huschitt au trecut prin sală, pe la fiecare persoană, iar
primarul a dat personal fiecăruia dintre cei prezenți câte-o
bucată de pâine. Un moment rar, deosebit de emoționant.
Pâinea a fost primită ca un dar prețios, cu reverență,
respect și evlavie. Sentimente pe care numai cel plecat
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Hotărâri ale Consiliului Local
al comunei Cenad
De la precedenta apariție a revistei „Cenăzeanul“
și până la predarea la tipar a numărului de față, Consiliul
Local a aprobat următoarele hotărâri:
• Hotărârea nr.26 din 30.09.2013 privind trecerea
în proprietatea privată a comunei a unor terenuri;
• Hotărârea nr. 27 din 30.09.2013 privind vânzarea
terenurilor proprietatea privată a comunei Cenad.
Facem precizarea că documentele în cauză se pot
consulta pe larg la sediul Primăriei Cenad.

Miroslav Marianuț
Asociația culturală „Concordia Cenad“
organizează pentru sâmbătă, 16 noiembrie
2013, o nouă ediție a Zilei „Concordia“.
Evenimentul va avea loc în sala de
ședințe a Consiliului Local al comunei Cenad.
Se anunță lansarea a două cărți:
- Memoria fulgerului de Geo Galetaru
- Filosofia Sfântului Gerard de Cenad în
context cultural și biografic, volum colectiv,
sub coordonarea lui Claudiu Mesaroș.
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Interviu

„Mă simt străină la Cenad,
fiindcă merg pe stradă
și lumea nu mai salută...“
Interviu cu dna Lieselotte Bender
- Stimată doamnă
Lieselotte Bender, fiind cenăzeancă de loc, vă mai amintiți
întrebarea de pe ulițele Cenaului: „Tu a cui ești“?
- A lui Trombor Peter
și Klosens Leni. Dacă aș
spune că sunt a lui Peter Jung
și Magdalena, lumea ar sta
un pic pe gânduri. Eu sunt
Lotte, cel puțin așa mă știu
cenăzenii. M-am născut în
1957, la Cenad, prin urmare
sunt o cenăzeancă adevărată.
Mai am o soră: Hildegard Jung. Am avut și un frate, Ewald
Jung, care, din păcate, a decedat la doar 32 de ani. Amândoi
s-au născut la Zagna-Vădeni, în Bărăgan. Grădinița și
școala le-am făcut la Cenad. Am locuit pe Ulița Nouă,
unde am fost mulți copii. Nu ne-am plictisit ca și copiii
din ziua ziua de astăzi. Ceea ce mi-a plăcut a fost faptul
că eram, împreună cu vecinii, o familie mare. Cu drag îmi
aduc aminte de acele vremuri, drept pentru care pot să spun
că am avut o copilărie frumoasă: vara, la Puțul, la baie,
și iarna la patinat, pe gheața bălții din spatele cimitirului
romano-catolic. Dar a trebuit și să ajutăm la muncile din
grădină, deoarece erau multe zarzavaturi de udat și roșii
de cules. Fiind copilă pe-atunci, nu mi-a fost chiar pe plac,
însă nu am avut mult de comentat. În vremurile acelea,
copiii își mai ascultau cât de cât părinții. Ai mei au lucrat
foarte mult, mai cu seamă pentru a ne face o viață mai
ușoară decât au avut-o ei. Numai că sistemul comunist nu
a fost deloc permisiv cu acțiunile individuale.
- Venirea germanilor în Banat a însemnat,
implicit, a aduce oul propriu în coșul comun. Altfel
spus, germanii au venit pe teritoriul actualei Românii
cu propria lor experiență de viață și profesională, cu
propria cultură și propriile obiceiuri și tradiții. Care,
la fel, au îmbogățit economic, cultural și spiritual
viața noilor concetățeni. Desigur, este perfect valabilă
și reciproca. Care au fost relatiile dumneavoastră cu
ceilalti etnici din România până la ziua Z, ziua plecării?
- Eu am avut prieteni unguri, sârbi și români.
Pe vremea aceea ne-am înțeles unii cu alții, fiindcă noi,
tinerii, nu am cunoscut conflicte interetnice. Ceea ce, cu
doar câțiva ani mai înainte, nu a fost posibil. Mă bucur că
asemenea probleme nu mai există. Și îmi pare rău că n-am
învățat și limbile sârbă și maghiară. În tinerețe, am fost la
chefuri maghiare, sârbești și românești și întodeauna am
fost bine primită. La fel ca și în ziua de astăzi.
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- Minoritatea germană a trăit o dramă cumplită
în ultimele secole. Șvabii au acceptat invitația de a
veni în sud-estul Europei pentru a scăpa de sărăcie,
de veșnicele războaie. Secolul al XX-lea a pus capac
suferinței lor. Mai mult sau mai puțin, această suferință
se datorează mai degrabă spiritului lor de disciplină, de
care, nu o spun eu, ci istoria, au profitat destui. Inclusiv
clasa lor conducătoare. Însă de suferit au suferit oamenii
simpli, ca de obicei. După cel de-al Doilea Război
Mondial, șvabii au cunoscut deportarea în Rusia. Apoi
în Bărăgan. Și, într-un final, sătui de șicanele comuniste
dar și, pe de-o parte, ademeniți de statul vest-german,
iar pe de altă parte ajunși „obiecte de vânzare“ pentru
guvernul comunist al României, au ales din nou calea
pribegiei. De această dată, spre patria strămoșilor lor.
Ce sentimente ati trăit când, brusc, ați avut „libertatea“
de a alege asa-zisa bunăstare occidentală?
- La noi în casă s-a discutat de mult vreme să plecăm
din România, dar n-a fost nimic concret până în momentul
în care a primit tatăl meu pașaportul de vizită. Atunci am
conștientizat faptul că vom pleca. Numai că bucuria a fost
doar în familie. Nu ne-am permis s-o afișăm în mod public.
Sistemul comunist avea ochi și urechi peste tot. Ca atare,
ne-am bucurat cu frâna de mână trasă.
- Care a fost în momentele acelea starea în familia
dumneavoastră?

- Am așteptat timp de trei ani până am primit
aprobarea de plecare. Mama a a îndurat multe șicane, a făcut
multe drumuri la Timișoara, pentru audiențe. A sosit și ziua
plecării. A fost greu pentru mine, fiindcă între timp m-am
îndrăgostit de soțul meu, Karl Bender (la Cenad, cunoscut
sub numele de Ghiță) și noi n-am știut cum și ce să facem.
Dacă ne căsătoream, ar fi trebuit să rămân în țară. N-aș mai
fi putut să plec împreună cu familia. Eram amândoi copii,
eu de 17, iar Karl de 16 ani. Așa că m-am hotărât să plec
cu mama și cu toți din familie. Am plecat din România pe
29 martie 1976 și am ajuns la Nürnberg la 30 martie 1976.
Aveam atunci 18 ani. Aprobarea pentru căsătorie a durat
cinci ani și jumătate și de șapte ori a fost respinsă cererea
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Interviu
viitorului meu soț, eu fiind deja cetățean german. În fine, a
sosit și ziua cea mare și multașteptată: 11 iunie 1981. Am
ținut nunta la Frunză, sifonarul, la nea Măilă.
- La fel ca la plecarea șvabilor bănățeni în
Bărăgan, ați avut dreptul să vă alegeți conținutul acelui
minim acceptat? Ce
ați ales?
- Mama a decis
atunci ce este nevoie,
tata fiind deja în
Germania N-au fost
mai mult de 70 kg de
familie, ceea ce s-a
adunat foarte repede.
Pentru mine cele mai
importante au fost
pozele din copilărie.
- Care este ultima dumneavoastră
imagine în momentul
când ați părăsit localitatea natală?
- Nu uit: a bătut
orologiul de la biserica
romano-catolică și
atunci mi-am spus că
nu voi mai auzi niciodată acel ceas. Nu știu din ce cauză,
dar am avut atunci senzația că nu voi mai vedea niciodată
Cenadul. Inima mi se agăța de Cenad, fiindcă și viitorul soț
rămânea la Cenad!
- Cum ați fost primiți de patria strămoșilor
dumneavoastră?
- Ca niște vinituri, cum se spune la Cenad. Așa este
și-n ziua de astăzi. La început, m-a deranjat acest lucru.
Însă acum, fiind acolo mulți cenăzeni, mă simt aproape ca
la Cenad.
- Cu ce v-ați ocupat până acum în Germania?

- Ajunsă în Germania, am început la croitorie,
fiindcă asta am învățat. Am avut un loc bun de muncă, aflat
la cinci minute de mers pe jos. Am lucrat acolo timp de un
an, după care m-am transferat la o fabrică, „Glanzstoff“
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pe-atunci. Am lucrat în diverse sectoare: bobinare, sortare, control de calitate, curierat, sortat de suluri etc. În
ultimi ani, am activat în sectorul de comenzi. Iar de 10
ani încoace, de când merge băiatul nostru, Ralf, la școală,
am devenit casnică. Este o meserie interesantă: pot să-mi
împart singură timpul și
munca!
- Există în orice
om normal ceva special: revederea locurilor natale. Când ați
revenit în România
pentru prima dată?
- După 10 luni de
la plecarea definitivă.
Însă, atunci, eu n-am
venit în România, ci la
soțul meu. Am stat două
săptămâni, după care
am plecat. Am plecat
ușor, știind că pot reveni
când vreau. Acesta este
simțul inconfundabil
al libertății. De când
am părăsit România,
am revenit în vizită în
fiecare an. Am văzut
cum a decăzut România, văd cum se ridică, chiar dacă mai
greu, însă e ceva ce-mi place și mă bucur pentru cenăzeni.
- Anual reveniți totuși în România. Veniți acasă
ori simțiți acum o oarecare înstrăinare de Cenad?
- Desigur, nu mai este cum a fost cândva. Casele
sunt altfel. Oamenii nu mai sunt aceiași care au fost, pe
mulți nu-i mai cunosc. Nu-i mai recunosc. Mă bucur dacă
vine cineva la mine și mă întreabă dacă îl mai cunosc. Mă
simt străină la Cenad, fiindcă merg pe stradă și lumea nu
mai salută și nimeni nu mă mai întreabă „Unde mergi?“
- Cum v-au reprimit foștii consăteni?
- Pot spune că întotdeauna am fost primită cu brațele
deschise de către toți cenăzenii pe care-i cunosc.
- Dacă ar fi să luați viața de la capăt, v-ați mai
reîntoarce la Cenad? În România?
- Niciodată nu poți spune nu. Nu se știe niciodată
ce anume aduce viața. M-aș întoarce în România dacă
infrastructura ar fi ca și la noi, în Germania!
- Pe o scară de la 1 la 10, cum apreciați situația
generală în România care, iată, se află deja la aproape
un sfert de secol de... capitalism?
- Nota 4. Din păcate, mai are multe de învățat.
- La finalul acestui interviu, ce urare le adresați
prietenilor, cunoștințelor, într-un cuvânt locuitorilor
Cenadului?
- Tuturor prietenilor și cenăzenilor: să fiți sănătoși și
să ne vedem cât mai des în viitor!

A consemnat: Dușan Baiski
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Tschanader Landsleute trafen
sich in Nürnberg
Am 28 September 2013 fand das 13. Treffen der
Tschanader Landsleute in Nürnberg statt. Der Nachmittag
begann mit einer gemütlichen Runde bei Kaffee und
Kuchen. Den Kuchen und die Torten haben die Tschanader
selber gebacken und für die Veranstaltung gespendet. Die
Vorsitzende der Heimatortsgemeinschaft Pauline Huschitt
begrüßte alle Gäste insbesondere den Bürgermeister aus
Tschanad Nikolaus Crăciun und Siegfried Thiel von
der Banater Zeitung in Temesvar die extra zu diesem
Zweck angereist waren. Ihnen wurden seitens der

Zwischenzeitlich konnte man sein Glück bei einer
Tombola versuchen. Um Mitternacht ging es nochmal
hoch her. Nikolaus Crâciun hatte Geburtstag! Es gab
ein Geburtstagständchen, ein Glas Schnaps oder Likör,
selbstverständlich „von daheim“, danach kamen alle
Teilnehmer einzeln zum Gratulieren und natürlich gab es
den obligatorischen Ehrentanz.
Obwohl die Anzahl der Teilnehmer sehr rückläufig
war, war es eine gelungene Veranstaltung, die sich bis weit
nach Mitternacht hinzog.

Elisabeth Jung

Nostalgie und Wiedersehen
in Nürnberg *
Blasmusik und schwäbische Trachten auf den
Straßen von Nürnberg, Festgottesdienste aber auch
Treffen der Nostalgie, Freude und des Wiedersehens
prägten die bayrische Stadt am letzten Wochenende im
September. Zum einen feierte der Kreisverband Nürnberg der Landsmannschaft der Banater Schwaben das

Heimatortsgemeinschaft „Pokale der süßen Art“ überreicht.
In ihrer Ansprache zog die Vorsitzende eine positive Bilanz
ihrer 12-jährigen Tätigkeit zum Wohle der Allgemeinheit.
Außerdem erörtere sie ausführlich das für das nächste Jahr
anstehende Projekt: Errichtung eines Ahnengedenksteines
in der Heimatgemeinde. Die Ankündigung und die
Projekbeschreibung wurden mit Applaus belohnt. Die
Grußworte des Bürgermeisters Nikolaus Crăciun wurden
mit sehr großem Interesse verfolgt. Als er ankündigte
dass er für Jeden etwas mitgebracht hatte, blickten alle
erwartungsvoll und gespannt zum Rednerpult. Sein
Satz: „ Ich habe für jeden ein Stück Brot von daheim
mitgebracht“ wurde mit tosendem Beifall quittiert. Dann
gingen Nikolaus Crăciun und Pauline Huschitt durch
den Saal, zu jedem Einzelnen, und der Bürgermeister
gab jedem persönlich sein Stück Brot. Es war dies ein
seltener Moment höchster Emotionalität. Die Brotstücke
waren einzeln verpackt und mit ein paar Worten versehen.
Dankbar und fast ehrfurchtsvoll nahm jeder sein Stück
„Brot von daheim“ entgegen.
Am Abend spielten die Donaufranken zum Tanz
auf. Im Laufe des Abends bedankte sich Jürgen Schneider,
im Namen aller Tschanader, bei Brunhilde Hinkel für die
Erstellung des Ortssippenbuches der Gemeinde Tschanad.
Einen „unschätzbaren Wert“ den man gar nicht genug
würdigen kann nannte er das zeitraubende und mühevolle
Zusammentragen von Unterlagen die Brunhilde Hinkel
jahrelang bearbeitet hat.
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traditionelle Kirchweihfest – diesmal nach dem Brauch,
der aus der Arader Gegend, aus Traunau, überliefert
wurde. Die Tschanader hingegen feierten ihr Kirchweihfest mit einem geselligen Nachmittag, der bis spät in die
Nacht dauern sollte. Parallel zum Fest wählte die HOG
Tschanad auch einen neuen Vorstand. Die langjährige
Vorsitzende, Pauline Huschitt, wurde in ihr Amt wiedergewählt. „Eines habe ich in diesen zwölf Jahren ganz
bestimmt gelernt: Auch aus Steinen die einem in den
Weg gelegt werden, kann man schöne Dinge bauen“,
so warb Pauline Huschitt für eine Wiederwahl. Ihren
Landsmann und aus der Heimat angereisten Bürgermeister, Nikolaus Crăciun, feierten die Tschanader zu
dessen Geburtstag.

Siegfried Thiel

* www.adz.ro
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Cрби у Чанаду
Чанад је некада било село са четири главне
националности: Румуни, Немци, Мађари и Срби.
Сваки је имао свој крај. Српски крај, у којему су
живели претежно Срби, зове се и данас Ћуковац. Али
било је Срба и на Прву Нумеру, па на Други и Трећи
сокак, било је и на Велики Сокак, или Каменити Пут,
како су га онда називали.
Из тог српског краја изашло је пуно
интелектуалаца:
Професори:
- Тошић Милан – који је био и школски инспектор
- Ружић Даница
- Дишић Делија
- Тома Ђурић
- Миленко Лукин Чанадац
- Зарић Бојана
- Живић Натица
- Сапунџин Даница
- Поповић Љубомир
- сестре Данилов Мара и Вида
- Белић Велинка
- Стефановић Славица
- Тодић Емилија
- Плавшић Бисерка
Учитељи:
- Јанков Верица
- Павловић Злата
- Ердеј Зоран
Правник:
- Данилов Милан
Свештеници:
- Плавшић Огњан
- Миличић Светомир
- Живић Зоран
Лекари:
- Унчански Светлана - зубар
- 3арић Лаза - ветеринар
Инжењери:
- Влашчић Савка
- Влашчић Рада и Јованка
- Живић Борица и Јелена
- Павловић Јулијана
- Живић Драгица и Мирјана
- Унчански Милоја
Књиговође:
- Унчански Милица
Сви ови су дипломирали у периоду између
другог светског рата и револуције из 1989 године.
Морамо напоменути да је било и оних који су морали
да напусте школовање, јер су били сматрани титоисти,
као на пример Јовановић Даница и Мунћан Јованка,
које су морале напустити педагошку гимназију, затим
требамо се сетити оних који су били депортовани у
Бараган.
Сем горе наведених, имали смо ми у Чанаду
пуно спретних и поштованих Срба у разним
предузећима, обављајући разне чиновничке послове:
Данилов Милан (Батука) био је годинама благајник
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у Кооперацију, Коста Влашчић био је књиговођа
у Колективу као и Сапунџин Драгица, Микулеску
Добринка, Ђурић Дивна,Сивачки Олга, Углешин
Влада, док су Влашчић 3орица и Дишић Љиљана биле
чиновнице у Кооперацији. У некадашњој „Филатури“
радила је као чиновник Марјануц Белица, у оделењу за
финансије ради Живић Натица, радио је и Стефановић
Васа који данас врши дужнос подкнеза општине Чанад,
а и Влашчић Олгица.
Да напоменемо да је Стефановић Васа трећи
Србин који врши дужност подкнеза. Пре њега су на
тој дужности били Мунћан Васа (Пепика) и Унчански
Стефа.
Били су то веома поштовани људи којима се и
данас дивимо. Неки од њих су покојни, Бог да им душу
опрости, други су у иностранству, али се радо сећамо
њих и њихобих добрих дела кроз које ће живети још
дуго у сећању младих .
Сви они су били део културног живота нашег
села. Сви су знали да заиграју у позоришним комадима,
да запевају неку стару, да поведу коло или да засвирају
хармонику, тамбуру или примицу. Били су то људи по
којима се памту времена. Сви су се дичили тиме што
су Срби и уписивали су српске школе, одрастали су
у српским породицама са правим српским именима,
имали су свог свеца и своју крсну славу. Дај Боже да
њихова деца преузму српска имена, српске обичаје,
да не забораве српски језик, српску песму и молитву.

Проф. Славка Божин

...Хлеб наш насушни
дај нам данас... II
Ми, равничари, волимо своја житна поља, као да
су једина на свету (а, нису !!).Јер хлеб наш није само
храна, хлеб је и символ иметка и ритуал не само наше
духовности него и одраз наше културе. Спремање
хлеба пратимо дуж више хиљада година и то почевши
од старих Египћана, Грка, Римљана па све до дана
данашњег. Наш банатски српски паор спремао је хлеб
од пшеничног белог брашна са водом и квасцем (маја,
керма).
Хлеб се у кући месио (обично су то жене
радиле), а испечен, могао је да се користи и недељу
дана. Величина и број хлебова зависила је од броја
укућана, а обично се месило два – три хлеба, сваки од 3
– 5 кg.Осим хлебова, испекла би се и циповка (1,5 – 2,5
кg) која се прва поједе (обично уз пилећи паприкаш),
а оставило се још мало хлебног теста за лепињу или
“крофне од леба”.
Пећи у којима се пекао хлеб, служиле су и за
загревање соба, али било је и специјалних фуруна од
цигала у авлијама.Те су се пећи ложиле кукурузовином
(тулузином, огризином и сламом, ређе дрвима).
(Наставак у следећем броју)

Јаворка Марков Јоргован
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Légy alázatos

viz érintette, ott sebezhetetlenné vált. De mivel sarkánál
tartotta, mikor meritette, ott nem érte viz s ezért sebezhető
maradt. Ezért mondják, hogy mindenkinek van egy
Bárhol készülnek magas épületekemelni, először
Achilles pontja: az egyik jószándékú, de könnyelmű,
megjelennek a statikusok és meg vizsgálják a talajt: a másik pedáns de nyelves, a harmadik szorgalmas de
milyen mélyre kell ásni, és milyen erősnek kell épiteni a indulatos. Jézus beszélt a meszelt sirokról, kivül föl vannak
fundamentumot, hogy a ház bistosan álljon.
diszitve, belül tele undoksággal. A gőgös ember is ilyen,
Csak szilárd talajra lehet épiteni; amit homokra vagy kivül megjátssza a fedhetetlent es gáncs nélküli lovagot,
iszapra emeltek, az megreped és összeomlik. Igy vagyunk belül pedig telve van hibákkal. Azért mondtta Asziszi szent
tulajdon életünkkel is. Ha azt akarjuk, hogy szilárdan álljon Ferenc tanitványinak: Inkább legyetek kevésbé tökéletesek
az alázatosság talajára kell épiteni. Ezért mondja az Úr: es nagyon alazatosak, mint nagyon tökéletesek és kevésbé
„Aki magát fölmagasztalja, azt megalázzák, és aki magát alázatosak. A bölcs ember azt is tudja, ha vannak benne
megalázza azt felmagasztalják.“
tényleg értékek, azokat Istentől
Az üdvösségre vezető kapu
kapta használatra. Amikor Haydn
nemcsak szűk, hanem alacsony is
hires oratóriumának a Teremtésnek
a gögös ember beveri a fejét. Mi
ősbemutatója volt, pár pillanatnyi
hát az alázatosság?
megilletődött csönd után fölzúgott
Az
alázatosság
az
aförgeteges taps. A szerző ekkor
igazság. Mindenki tudja, hogy
könnyeivel küzködve, az égre
bizonzitványosztáskor
nagy
mutatott: Nem tőlem való, hanem
jelenetek szoktak lejátszodni.
onnét felüről. Mert alázatos volt,
Mindig a tanárokat szidják,
ezért bölcs is.
amikor
valaki
rosszabb
Az
aiázatosság
lelki
osztályzatot kapott. Az életben is
béke. Agögös embernek nincs
külömbözőtehetségeket adott az
lelki nyugalma. Egyrészt foly
Isten, az alázatosság abban áll,
– ton törtet, hogy másokat
hogy ne tartsuk magunkat töbre és
túlszárnyoljon, másrészt reteg,
ne is mutassuk töbnek, mint amik
hogy lehulik az álarc es megl-átják
vagyunk. Aki mindenkit megszól,
szánlmas valoságát. Tudósnak
elarulja, hogy mindenkinél többre
mutatta magát, aztán leleplezik,
tartja magát.
hogy ostoba, s aztán, mikor tenni
Amikor
egy
gépet
kellene, tehetetlennek bizonyul.
öszzeraknak, nagyobb és kisebb
Telve keserűséggel, mert
alkatrészekre egyformán szükség
mások megelőzik, s van aki egész
van. Isten nagy művében is
életére belebetegszik ebbe.
nemcsak
nagyokra,
hanem
Ezzel
szemben
az
kicsinyekre is szükség van,
alázatosság megóv az irigységtől,
nemcsak
kiválókra,
hanem
féltékenységtől es keserüségtől.
Szent Gellert (I)
egyszerűekre is az a fontos, hogy
Nagy lelki békét élvez, mert
minden a maga helyén legyen.
elmondhatja a Szűzanyaval: Isten
Amikor valaki az iskolábam a másik dolgozatát másolja megtekintette szolá – lojának alázatosságát. Lelkét elönti
le s azért kitűnőt
az öröm mert tudja, hogy Jézus szavai neki szolnak:
kap, akkor hazudik, mert más irta meg ső kapja a Áldalak Atyám, mert elrejtetted ezeket a nagy dolgokat
dicséretet. A gőgös ember is olyanért akar dicséretet, amire az okosak elől és az egyszerű lelkeknek jelentetted ki.
nem szolgált rá: a tudatlan müveltnek, a gyenge erösnek, a Subirou Bernadette volt az, akinek a Szent Szűz
hamis igaznak akar látszani.
Lourdesz-ban megjelent. Amikor a jelenések
Az alázatosság bölcsesség. Más az okosság és más megszüntek, kolostorba lépet. Elmult a próbaév, s a
a bölcsesség. Az okosság praktikus dolgokra vonatkozik: fogadalom napján mindenki megkapta a beosztását.
hogyan kell jól bevásárolni, hogyn kell egy utazást Amikor Bernadett-re került a sor, a püspök megkérdeszte
megszervezni. Ezzel szemben a bölcsesség a végső nagy a főnöknőt, hogy ő milyen beosztást kap. A főnöknő
dolgokra vonatkozik:
igy válaszolt: Neki nem adtunk beosztást, a munkában
Hogyan állok az Isten előtt? Isten tekintete lehatol ügyetlenkedett, egészsége is törékeny volt. A szép az,
a sziv mélyébe, oda, ahol rejtett vágyaink és törekvéseink hogy Bernádette nem sértődött meg mert maga is igy
gyökereznek. Isten tekintete előtt lehullnak a szinfalak tudta. Ezért lett belőle szent.
és olyannak látya az embert amilyen a valóságban. Az
alázatos ember mindig olyannak akar látszani, amilyennek
Isten látja. Achillest anya a Styix vizébe mártota, s ahol a
Groza Dániel
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Istorie

Dieceza de Cenad. Un mileniu
de istorie ecleziastică (10301919/1930) - III*

regatului, de mica nobilime sau de instituţii ale ţării şi
care se materializa prin susţinerea financiară a clerului, a
mănăstirilor sau a bisericilor.
Din perioada ocupaţiei otomane nu ne-au rămas nici
un nume de preot diocezan despre care să se ştie că a activat
pe teritoriul Episcopiei de Cenad. Parohii organizate nu se
(Urmare din numărul trecut)
cunosc, acest lucru fiind datorat mai ales lipsei clerului,
iar bisericile care mai existau au fost în marea lor parte
Următorii doi episcopi Francisc Ugodi (1540-1550) transformate în moschei. Singurii clerici care au reuşit să
şi Joannes Barlabassy (1550-1552) devin episcopi de pătrundă în provincie şi să activeze aici au fost călugării
Cenad, fiind numiţi de împăratul
franciscani de strictă observanţă
de la Viena; primesc chiar
trimişi de papa Grigore al XIIIconfirmarea în scaunul episcopal
lea, iar mai târziu şi cei iezuiţi,
de la Roma, însă nu mai locuiesc
proveniţi din Transilvania.
pe teritoriul diocezei devenită
Activitatea franciscanilor s-a
provincie a Imperiului Otoman.
desfăşurat cu precădere în
Acest lucru era imposibil
Timişoara, Szeged, Caraşova,
datorită regimului ocupaţiei
Lipova, Radna şi Caransebeş,
turceşti care dorea convertirea
unde aceştia au reuşit să creeze
la islam a locuitorilor provinciei
adevărate centre misionare.
şi nu tolera un episcop catolic pe
Iezuiţii sunt prezenţi în secolul
teritoriul Banatului. Din acest
XVII la Timişoara, mai exact din
moment episcopii de Cenad vor
1618, fiind amintiţi călugării:
trăi departe de teritoriul diocezan,
Dominicus Gyurgyevics, Domiei fiind aleşi dintre prepoziţii
nicus Dobronszky şi Jacobus
sau canonicii altor dioceze din
Tugolinus. Desigur, condiţiile
teritoriile neocupate de otomani.
impuse de turci nu permiteau
Ultimul care a mai încercat să
construirea de mănăstiri, călustăvilească distrugerile turcilor
gării locuind însă, adesea în
a fost cardinalul şi în acelaşi
simple case, uneori chiar bordeie.
timp omul de stat Gheorghe
Din aceste centre, franciscanii
Utjesenovich, episcopul de
călătoreau de-a lungul şi de-a
Szent Gellert (II)
Oradea, asasinat de turci la 17
latul spaţiului diocezan, dar
decembrie 1551.
uneori şi în afara acestuia, predicând şi oferind asistenţa
Odată cu anul 1552 începe pentru Dieceza de Cenad spirituală catolicilor împrăştiaţi în toată provincia. Dintre
cea mai neagră perioadă din istoria de aproape un mileniu oraşele Banatului care existau deja dinaintea ocupaţiei
a acestei instituţii. Ocupaţia otomană începe acum să se otomane, Seghedinul este singurul care cunoaşte o oarecare
resimtă tot mai mult, deşi ultimele părţi ale Banatului înflorire în această vreme. În acest oraş existau cei mai
vor cădea sub turci doar în anul 1573 . Mănăstiri, capitlul mulţi catolici din tot spaţiul Banatului, de aici pornind în
catedral, şcoala de la Cenad, prepoziturile, parohii şi misiunile lor şi călugării franciscani.
arhive importante au fost distruse. Bisericile au fost arse,
Dintre măsurile luate de turci pentru a atrage spre
preoţii ucişi, iar credincioşii, locuitori ai Banatului au fost islam pe creştinii din Banat, se poate aminti interdicţia
luaţi şi duşi în robie. Episcopii de Cenad, pot fi regăsiţi de a mai folosi clopotele pentru a chema la rugăciune,
la Bratislava, Leleß sau Târnovo (Tyrnau) sau Zips, interdicţia de a mai construi biserici şi mănăstiri, sau
actualmente Slovacia sau la Gyor (Raab, Ungaria) având de a le renova sau mări pe cele vechi, interdicţia de a
o jurisdicţie asupra diecezei de Cenad, asemănătoare aşeza semnul crucii pe biserici sau de a-l păstra în case,
cu cea a episcopilor „in partibus infidelium” (în părţile interdicţia de a organiza procesiuni sau de a cânta sau
necredincioşilor).
spune rugăciuni creştine în public cu voce tare. La aceasta
Situaţia credincioşilor şi a bisericilor în dioceză se mai adaugă faptul că nici un creştin nu avea voie să
a fost pe parcursul ocupaţiei otomane una dezastruoasă. poarte, în vestimentaţia sa, cizme de culoare galbenă sau
Dacă pe plan spiritual, în secolul al XVII-lea, misionarii turban. Creştinilor li se permitea să poarte doar haine şi
trimişi de la Roma de către congregaţia De Propaganda încălţăminte de culoare neagră, albastră sau mov.
Fide constatau faptul că puţinii credincioşi rămaşi nu
(Continuare în pag. 11)
aveau nici măcar instruirea religioasă elementară şi că nu
cunoşteau, în multe cazuri, nici măcar rugăciunile creştine
de bază, pe planul susţinerii financiare a bisericilor, aceasta
Drd. Claudiu Călin
cade direct în responsabilitatea credincioşilor, a căror
situaţie materială nu era deloc strălucită. În acest sens,
până la ocupaţia turcească, exista aşa-numitul patronat,
* Material prezentat pe 5 octombrie 2009, la Cenad
exercitat, după caz, fie de către rege, fie de magnaţii

Cenăzeanul nr. 5/2013

8

Călătorii

Pelerinaj la Locurile Sfinte
(VIII)
Ziua a VIII-a - Marți, 14 februarie 2012
Pelerinii care au avut bucuria să meargă în Israel au
vizitat şi s-au închinat în acele locuri unde Hristos a lucrat
mântuirea noastră. Acolo se pot vedea diferite obiective,
deosebite şi bogate din punct de vedere spiritual. Spiritualitatea ortodoxă are la bază moartea şi învierea în Hristos, bucuria fiind mare atunci când eliberarea de suferinţă
se realizează în Dumnezeu. Această eliberare s-a realizat
în chip minunat de către Domnul, iar trecerea prin locul
numit Via Dolorosa, din Ţara Sfântă, ne pune înainte imaginea îndelung-răbdării Mântuitorului, care S-a dus de
bunăvoie la patima Sa cea mântuitoare. Sfânta Scriptură
ne mărturiseşte cum Simon Cirineul a fost obligat să
ducă crucea lui Hristos, iar cele 14 opriri, după o tradiţie
a Bisericii din Ierusalim, au o semnificaţie profundă.
Drumul Crucii - Via Dolorosa - porneşte de la ruinele fostei cetăţi romane Antonia şi continuă, într-un urcuş
domol, aproape un kilometru, până la Golgota. Acesta este,
aşa cum am arătat, drumul pe care 1-a străbătut Mântuitorul
Iisus Hristos cu crucea în spate pentru a ne deschide nouă
tuturor calea spre mântuire, acesta este drumul pe care-1
străbat anual mii de pelerini veniţi să omagieze jertfa Lui.
Drumul Crucii este împărţit în 14 popasuri: condamnarea la moarte în curtea casei lui Pilat; punerea Crucii
pe umerii Domnului, în faţa Pretoriului, şi pornirea spre
Golgota; prima cădere a Mântuitorului sub povara Crucii;
întâlnirea Domnului cu Maica Sa; luarea Crucii de pe umerii Domnului de către Simon Cirineanul; întâlnirea Domnului cu Veronica, cea care I-a şters cu marama faţa plină de
sânge şi sudoare; a doua cădere a Mântuitorului la pământ;
întâlnirea Domnului cu femeile care plângeau şi se tânguiau pentru El; a treia cădere a Mântuitorului la pământ;
dezbrăcarea Domnului de hainele Sale, pe Golgota; moartea Domnului pe Cruce; coborârea Domnului de pe Cruce;
punerea Domnului în mormânt şi Învierea.		
Pe ruinele cetăţii Antonia, acolo unde a fost judecat şi biciuit Mântuitorul, s-a înălţat o biserică catolică,
numită „Capela Flagelării“. Alături de ea se află o clădire
mare - „Lithostratos“ - cu săli de meditaţie şi o capelă de
rugăciune. Aici, în locul numit pe vremuri Gabbata (pardosit cu pietre), stătea Pilat să asculte şi să judece pricinile
poporului. Aici a fost condamnat Fiul lui Dumnezeu, iar
poporul striga: „Răstigneşte-L!“. Nicăieri nu S-a smerit
Domnul mai mult ca în locul acesta.			
De la Pretoriu, Drumul Crucii coboară în linie dreaptă spre
Valea Tyropeon, care trece prin mijlocul Ierusalimului
Vechi. Al treilea popas se află la întretăierea celor două
străzi care vin de la Poarta Leilor şi de la Poarta Damascului. De aici se porneşte la stânga, pe Strada Damascului,
ajungându-se în mijlocul Cetăţii Sfinte, acolo unde Hristos a întâlnit pe Maica Sa. În acest loc sfânt se înalţă o
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mică biserică. Drumul coteşte apoi la dreapta, acest cot de
stradă fiind marcat de inscripţia ,,A1 cincilea popas“. De
aici se urcă pe o străduţă îngustă, pavată cu piatră veche,
şi se ajunge la Biserica Sfintei Veronica.Sub biserică
se află o criptă închinată Sfântului Chip al lui Hristos Chipul Domnului Iisus de pe marama Sfintei Veronica,
socotită cea dintâi icoană, nefăcută de mână omenească,
ci de dragostea faţă de Dumnezeu a unei tinere fecioare.
De la această biserică, drumul se continuă pe nişte trepte
unde, la o mică distanţă între ele, se regăsesc marcate al
şaptelea, al optulea şi al nouălea popas. La al şaptelea
popas al durerii cade Domnul pentru a doua oară slăbit,
suferind ca un om pentru cei care nu-L înţelegeau. La al
optulea popas se apropie Domnul Iisus de Golgota. Aici e
locul unde a mângâiat-o pe Maica Domnului, pe femeile
mironosiţe şi pe toate femeile credincioase care plângeau
pentru El. Le-a întărit, le-a îmbărbătat şi le-a spus să nu
plângă pentru El, ci pentru ele şi pentru copiii lor, adică
pentru păcatele întregii lumi. Nu departe e şi locul celui
de-al nouălea popas al durerii, a treia cădere sub povara
Crucii, în arhivele Bisericii Ortodoxe Greceşti stă scris că
cele trei căderi ale Domnului Iisus semnifică cele trei zile
cât a stat în mormânt. Se ajunge apoi la punctul culminant, la Golgota, locul unde Mântuitorul a fost dezbrăcat
şi pironit pe Cruce. Stânca uriaşă, de gresie albă, pe vârful
căreia a fost înfiptă crucea pe care era răstignit Hristos,
se află acum în Biserica Sfântului Mormânt. La Sfântul
Mormânt, pelerinii pot trăi bucuria de a simţi faptul că
Hristos a murit, dar a şi înviat. Mormântul devine izvor de
nemurire, aşa cum frumos auzim în rugăciunile Bisericii.
Sfântul Mormânt este în mijlocul Bisericii, iar
până să ajungem a intra în el, durează ceva timp. Timp
în care ne pregătim prin citirea de pasaje din Sfânta Scriptură ce evocă momentele înainte de răstânire.
Gândul mi se opreşte asupra unuei profeţii a lui Isaia
ce zice aşa: ,,Din tălpi până în creştet, nimic nu-i
sănătos, ci numai răni, vânătăi şi carne vie“ (Isaia 1,6).
Pe jos este o pardoseală din gresie albă, lustruită
de paşii milioanelor de pelerini, unii veniţi din credinţă
alţii din curiozitate, totul acoperit de ceea ce se numeşte
,,Capela răstignirii“. În momentele de dinainte de intrarea în Sfântul Mormânt aproape că nu mai eşti TU,
ci o altă persoană ce după ce trece prin Capela Îngerului (care precede mormântul) şi ce încă se mai întreabă
dacă ceea ce vede este real sau vis. Înainte de intrare vezi un mozaic de feţe omeneşti, de stări fel de
fel, cuprinşi de emoţie, nepăsători sau chir firi vesele.
De strajă la intrarea în Mormânt este un preot, care
cu un toiag marchează timpul cât îţi este acordat să-l petreci în acel loc. Mă retrag după ce mi-am spus rugăciunea
(Continuare în pag. 11)

Pr. Gheorghe Covaci
N. R. Dintr-o regretabilă eroare de tehnoredactare, acest
material a fost omis în numărul precedent al revistei. Ne cerem
scuze autorului și cititorilor noștri.
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Amalgam

Sfaturi de sezon pentru
gospodarii cenăzeni
Anul nou agricol 2014 a
debutat, cu puțin timp în urmă,
sub auspicii favorabile. Astfel,
pe lângă precipitațiile căzute,
care numai în ultima lună s-au
cifrat la aproape 50 l/mp, și
temperaturile au fost deosebit de
ridicate pentru această perioadă
a anului, înregistrându-se în
multe zile 20-250 C.
În aceste condiții, lucrările de pregătire a terenului
dar și semănatul culturilor de
cereale păioase de toamnă au avut o calitate deosebită și
au dus la o răsărire uniformă a culturilor, cu o densitate
corespunzătoare.
La data când scriu aceste rânduri, semănatul
culturilor de toamnă este aproape încheiat, mai fiind
de executat doar arăturile de toamnă. Înainte de această
operațiune, pe ogoare trebuie împrăștiat gunoiul de grajd
sau îngrășămintele cu fosfor și potasiu, care sunt mai greu
solubile. Cu cât ne apropiem de perioada de iarnă, lucrările
ce se execută în câmp sunt din ce în ce mai puține.
În pomicultură se pot continua plantările, dacă
temperaturile sunt pozitive. În caz contrar, se pot săpa
gropile pentru plantările de primăvară.
Dintre tratamentele ce se execută în perioada de
repaos vegetativ (iarnă), la pomii fructiferi se poate folosi
una dintre substanțele:
• CONFIDOR OIL – 1,5 % - 30 lei/l sau
• EMERITE OIL – 1,5 % - 28 lei/l.
• Iar la doze de 100 ml – CONFIDOR OIL – 8 lei;
EMERITE OIL – 6 lei.
De asemenea, tot firma „Glissando“ din Sânnicolau
Mare, prin magazinul său de pe str. Gării nr. 2 (tel. 0256372.545), mai oferă SULFAT DE CUPRU (piatră vânătă)
la prețul de 25 lei/kg.
Atât CONFIDOR OIL, cât și EMERITE OIL au
acțiune sistemică, dar și de asfixiere prin formarea unei
pelicule la suprafața ramurilor, ceea ce duce la asfixierea
larvelor. Combate păduchele de San Jose, alte aphide dar
și păianjeni.
Pentru combaterea rozătoarelor, magazinul
„Glissando“ oferă pastă „Raticid“ pentru șobolani, la
prețul de 8 lei/250 g, iar pentru șoareci lipici la 7,5 lei/250
g. De asemenea, se găsesc capcane atât pentru șoareci, cât
și pentru șobolani.
În continuare, ne propunem să vă prezentăm câteva
culturi a căror răspândire este mai mică în ceea ce privește
suprafața, dar cu o mai mare importanță în alimentație.
Și iată, pentru numărul de față al revistei, prima
dintre ele și anume:
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Cimbrul. Este o plantă cultivată pentru frunzele sale
deosebite, folosite la condimentarea unor mâncăruri, dar și
la prepararea mezelurilor și a conservelor. Este o plantă
anuală și se înmulțește prin s e m i n ț e . D e m n de remarcat
este că la semănat este bine să fie folosită sămânță din anul
anterior, pentru că-și pierde foarte repede germinația. Se
seamănă în luna aprilie, în rânduri, la 25 cm între rânduri și
20-25 cm între plante pe rând. Recoltarea frunzelor se face
după scuturarea florilor, iar pentru sămânță se lasă până
la maturarea deplină. Uscarea frunzelor după recoltare se
face la umbră, iar păstrarea se face în cămară.

Pescar cenăzean –
Concurs de pescuit
Evenimentul așteptat de pescarii cenăzeni și intrat
deja în tradiția locală a fost concursul de pescuit desfășurat
în data de 26 octombrie 2013, între orele 8-16, la pescăria
„Anka” din Cenad. Evenimentul a fost organizat de
Primăria Cenad și Asociația „Concordia” din localitate. Au
participat atât pescari din localitate, cât și din Sânnicolau
Mare, pe două categorii de vârstă:
Juniori – vârsta sub 16 ani
Seniori – vârsta peste 16 ani
Ziua a început, cum era firesc, cu tragerea la
sorți a locurilor, urmată de desfășurarea propriu-zisă a
concursului.
La categoria „Juniori” au participat 10 concurenți
cu vârste cuprinse între 6 și 14 ani, iar la „Seniori” au fost
23 de concurenți care s-au întrecut în măiestria pescuitului.
La reușita acțiunii un rol foarte important l-a avut
vremea superbă de sfârșit de toamnă, cu soare blând,
care mângâia oglinda apei. Vântul a bătut domol, iar
după mijlocul zilei temperatura aerului a depășit 23-24°
C. La frumusețea peisajului de toamnă au contribuit și
sălciile plângătoare de pe malul apei, care au îmbrăcat
culori autumnale. Au impresionat în mod plăcut curățenia
și ordinea de la locul de desfășurare a concursului și, de
asemenea, bufetul asortat asigurat de Lucian Jura, patronul
locației. Acesta a cuprins preparate de o calitate excelentă,
de la tradiționalii mici, cârnați și aripioare până la cafea,
sucuri, bere, toate lumea fiind mulțumită atât de modul de
servire, cât și de cadrul ambiental deosebit.
Desfășurarea concursului în condiții de deplină
sportivitate a fost asigurata de echipa de arbitri, care șiau făcut pe deplin datoria. Echipa a fost constituită din
următorii:
Livius Dănilă – arbitru de teren
Paul Costea – arbitru de teren
Dorin Dronca – arbitru de teren
George Ivașcu – arbitru de teren
La încheierea concursului au fost consemnate
următoarele rezultate:
(Continuare în pag. 11)

Pagină realizată de: ing. Gheorghe Ivașcu
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Amalgam
(Urmare din pag. 8)

Dieceza de Cenad...
Repararea unei biserici sau doar baterea unui
singur cui cu scopul de a repara ceva într-un lăcaş creştin
de cult, era pedepsit cu o amendă care echivala cu preţul
unei vite. Pentru a repara o biserică erau necesare aprobări
speciale date de cadiu sau paşă, uneori chiar de către sultan.
Aprobările erau întotdeauna limitate, enumerându-se exact
de către autoritatea otomană reparaţiile pentru care aceasta
se elibera.
(Continuare în numărul viitor)

Pelerinaj...
(Urmare din pag. 9)
într-un loc de supremă înălţare duhovnicească şi văd Piatra Ungerii, loc în care a fost pus trupul Domnului după
ce a fost coborât de pe cruce de Iosif şi Nicodim după
cum ne spune evanghelistul Ioan: ,,Au luat trupul lui Iisus
şi L-au înfăşurat în giulgi cu miresme precum este obiceiul de înmormântare la iudei“ (Ioan 19, 32-40). Piatra
este la fel de lucioasă ca şi pardoseala; este luminată de
multe candele ce-şi revarsă lumina blândă peste răceala
ei, vrând parcă să o încălzească. Tot această piatră ne
aminteşte şi de giulgiul, păstrat la Torino, care în timpurile ştiinţei avansate, adică prin metode moderne de
investigaţie, pe baza metodei C14, s-a stabilit că este
din vremea evenimentelor legate de moartea lui Iisus!
Însă la ieşire, după ce ai petrecut acel timp infim din
viaţă în acel loc, vezi oamenii schimbaţi cu totul; meditativi, interiorizaţi, aproape că nimeni nu mai vorbea, acum
în mod sigur nu mai eşti TU cel care ai intrat, ci un om
nou care a ieşit. Ne gândim la cuvintele sutaşului roman ce
străjuia pe cei trei răstigniţi, când a văzut ce s-a petrecut la
moartea Domnului – cutremur şi întunecarea soarelui - ,,Cu
adevărat Fiul lui Dumnezeu a fost Acesta“ (Matei 27, 54).
Prin bunăvoinţa ghidului nostru, doamna Roxana,
aflăm că de Înviere trebuie să te pui la rând din Joia Mare,
ca să vezi şi să primeşti focul cel nematerial al Învierii, ce la
ei are loc în Sâmbăta Mare, la prânz. Se recunoaşte pe sine
a fi fost ,,un Toma-cel necredincios“ care însă s-a schimbat
când ea însăşi a primit acel foc ce luminează dar nu arde.
Mai petrecem mult timp prin acele locuri, vedem
unde au fost înfipte cele trei cruci pe Golgota, descoperit de
Sf. Elena, mama împăratului Constantin Cel Mare. Mulţime
de oameni se găsea privind la o icoană a Maicii Domnului
care pur şi simplu ,,lăcrima“. La sosirea noastră, lacrima
era la colţul ochiului stâng, iar la plecarea noastră coborâse
până la mijlocul obrazului (aroximativ 40 de minute)!
În acel loc numit al ,,Căpăţânii“ se găseşte şi stânca
în care a fost înfiptă Crucea Domnului. Pelerinii îşi pleacă
urechea şi o lipesc de această piatră şi aud ca nişte lovituri
într-un obiect metalic. De 2000 de ani acest zgomot a fost
auzit de cei care au păşit pe aceste locuri şi se pare că el va
dăinui ca să ne mărturisească despre ce aici s-a întâmplat.

11

Pătrunşi până în străfundul fiinţei noastre nu
putem spune decât că este o minune dumnezeiască
să ai ocazia unui pelerinaj la Locurile Sfinte.
(Continuare în numărul viitor)

Pescar cenăzean...
(Urmare din pag. 10)
Juniori:
Locul I: Paul Maxim – 2,90 kg
Locul II: Costică Hojda – 2,31 kg
Locul III: Maia Marianuț – 2,17 kg
Premiul special pentru cea mai mare captură: Paul
Maxim – crap de 0,35 kg.
Seniori:
Locul I: Grigore Petruș – 7,09 kg
Locul II: Marius Pâț – 4,79 kg
Locul III: Adrian Păcuraru – 3,62 kg
Premiul special pentru cea mai mare captură: Vasile
Chiperi – crap de 0,51 kg.
În afara acestor premii, tineri concurenți care nu au
câștigat premii au fost recompensați fiecare cu câte un băț
de pescuit, ceea ce le-a făcut o deosebită bucurie.
Desigur că acțiunea ar fi avut o participare mult
mai largă dacă ar fi avut o publicitate (promovare) mai
bună. Ne bucură participarea dlui primar Nicolae Crăciun,
care înțelege să mențină toate proiectele cultural-sportive
benefice pentru comuna Cenad.

Din albumul de familie

Fete din Cenad

Colecția foto: Rodica Pitic
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Sfântul Gerard de Cenad,
în atenția cercetătorilor
„Volumul de față* este rezultatul investigațiilor
recente ale unui număr de cincisprezece cercetători
aparținând spațiului cultural ce îl are ca patron spiritual
pe Sfântul Gerard de Cenad,
participanți la Simpozionul
„Opera Sfântului Gerard
de Cenad în context cultural și biografic”, organizat
la Timișoara, pe data de 23
mai 2013, de către Centrul
de Cercetare în Istoriografie
Filosofică și Filosofia Imaginarului din Universitatea de
Vest, cu ajutorul imediat și
inestimabil al Episcopiei Romano-Catolice de Timișoara.
Sprijinul și încrederea pe care
Excelența Sa Martin Roos,
episcop diecezan, ni le-a acordat, atât prin găzduirea simpozionului, cât și prin prezența
cu un cuvânt de deschidere
și cu o lucrare extreme de
apreciată, reprezintă pentru
noi încurajarea și binecuvântarea de care avem nevoie
pentru a continua cercetarea
operei acestui intelectual medieval care a trăit, în secolul al
XI-lea, la Cenad, pe teritoriul
Banatului de azi. Evidențiem
dacă este nevoie și faptul că
Excelența sa Martin Roos este succesorul direct, la scaunul
diecezan de Timișoara, al Sfântului Gerard, acesta fiind un
motiv în plus pentru a ne încredința că simpozionul nostru
a fost, dacă ne este permis, cum gratia Dei. [...]
Opera Sfântului Gerard de Cenad reprezintă fără
îndoială un obiect de cercetare prioritar și valoros pentru
cultura românească. În calitate de prim episcop creștin de
rit latin al Banatului, Gerard a fost un cărturar de primă
importanță în istoria culturală central-europeană. Faptele
sale, câte și mai ales în ce măsură mai sunt cunoscute, fac
parte din categoria celor fondatoare: a contribuit decisiv
la încreștinarea locuitorilor Banatului prin asumarea unei
activități misionare extrem de dificile în acel timp; a înființat
la Cenad o școală, prima atestată de pe teritoriul actual al
României, probabil dotată cu o bibliotecă, cum era practica

benedictină; a scris, în jurul anilor 1030-1040, primul text
cunoscut de pe teritoriul actualei Românii, tratatul teologico-filosofic Deliberatio supra hymnum trium puerorum ad
Isingrimum Liberalem, păstrat actualmente la München,
tipărit în anul 1790 de către episcopul transilvănean Ignatius Batthyány și editat în secolul XX doar de două ori
în Ungaria. În România există doar o traducere a acestui
text, și aceea selectivă (circa o zecime din text, complet
trunchiat și cu titlu modificat) realizată în anul 1984 de
către Radu Constantinescu,
sub îndrumarea academicianului Răzvan Teodorescu,
depășită și inutilizabilă ca
text de referință. Tratatul
Deliberatio supra hymnum
trium puerorum ad Isingrimum Liberalem reprezintă
cea dintâi sursă relevantă din
perspectiva istoriei filosofiei
și teologiei de pe actualul teritoriu românesc, informațiile
și datele care țin de istoria alcătuirii și difuzarii
tratatului fiind de asemenea
esențiale pentru istoriografia
româneasca în general și a
regiunii Banat în special. În
acest context, Sfântul Gerard
de Cenad devine un subiect
de cercetare cu prioritate
zero și valoare absolută pentru activitatea culturală și
universitară bănățeană. Este
cu atât mai semnificativ cu
cât am reușit să atragem
contributori de valoare, cu
preocupări consistente, în primul rând în domeniul studiului operei și personalității lui Gerard de Cenad, dar și în
domeniul filosofiei scolastice, teologiei, istoriei medievale, geografiei istorice. [...]
Lucrările alcătuiesc, astfel, un volum ce constituie
piesa de referință bibliografică cea mai bine documentată
până în momentul de față. Fiecare dintre invitați a reușit
să arate cu prisosință atât acribia cât și devotamentul față
de problematica operei Sfântului Gerard, ceea ce denotă
că există în rândul cercetătorilor un interes ingenuu și o
dorință de a prelua această propunere pentru proiecte vi* Fragmente din „Introducerea“ lui Claudiu Mesaroș la

volumul „Filosofia Sfântului Gerard de Cenad în context cultural și biografic“
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