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Părintele Teo�l sublinia că este foarte important ca 
un tânăr să intre în viaţă pornind de la experienţa şi 
concluziile bătrânilor: “La mine a venit odată un 
inginer şi am stat de vorbă despre chestiuni 
duhovniceşti; i-am spus anumite lucruri, iar el zice 
către mine: "Părinte, când aţi ajuns dumneavoastră 
la concluziile astea?" Şi i-am zis: uite, eu am ajuns la 
concluziile astea cu vremea, dar tu poţi începe cu 
concluziile mele. Aşa e şi cu Patericul, care cuprinde 
învăţături şi experienţe cu care putem începe 
�ecare dintre noi, adaptând din Pateric ceea ce ne 
interesează pentru viaţa noastră.”

eria de conferinţe „Părintele Teo�l” 
este un spaţiu al re�ecţiei despre viaţa 

noastră duhovnicească, 
despre noi înşine şi despre valori autentice. 
Ediţia a II-a a acestei serii propune publicu-

lui timişorean una din temele spiritualităţii 

Părintelui Teo�l: Patericul şi rolul lui în 
viaţa noastră.
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AULA MAGNA A UNIVERSITATII DE MEDICINA SI FARMACIE “VICTOR BABES”
6-8 MAI 2014, ORELE 19:00

L O C ULD A T A / O R A
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Ora 19.00  Aula Magna a Universităţii de Medicină şi Farmacie "Victor Babeş"
Marii mistici ai patericului egiptean
Părintele Arhim. Simeon Stana, exarh al mănăstirilor din Arhiepiscopia Timişoarei

Ora 19.00  Aula Magna a Universităţii de Medicină şi Farmacie "Victor Babeş"
Stareţii patericului românesc
Părintele Protosinghel Mihail,  Mănăstirea Brâncoveanu, Sâmbăta de Sus

Ora 19.00  Aula Magna a Universităţii de Medicină şi Farmacie "Victor Babeş"
Cuvânt şi tăcere despre Dumnezeu
Preas�nţitul Episcop Dr. So�an Braşoveanul,  Arhiepiscopia Germaniei, Austriei şi 
Luxemburgului

Marţi 
6 mai 2014

Miercuri 
7 mai 2014

Joi 
8 mai 2014

Program:

vă invită la

MITROPOLIA BANATULUI
ARHIEPISCOPIA 

ORTODOXĂ ROMÂNĂ 
A TIMIŞOAREI

ASOCIAŢIA STUDENŢILOR CREŞTINI ORTODOCŞI ROMÂNI
FILIALA TIMIŞOARA

UNIVERSITATEA DE
MEDICINĂ ŞI FARMACIE
VICTOR BABEŞ

Preas�nţitul Episcop So�an Braşoveanul
Preas�nţitul So�an Braşoveanul este episcop-vicar al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Germaniei, Austriei şi Luxemburgului, îndrumător duhovnicesc al românilor ortodocşi din landul Bavaria şi 
ucenic al Părintelui Teo�l Părăian. Preas�nţia Sa s-a născut în satul Băcel, judeţul Covasna în 1970, a intrat ca frate la Mănăstirea Brâncoveanu de la Sâmbata de Sus în 1990, iar în 20 aprilie 1993 a fost 
tuns monah cu numele de Sera�m în obştea aceleiaşi mănăstiri. În anul 1993 a fost hirotonit diacon şi preot. A absolvit Facultatea de Teologie Ortodoxă Andrei Şaguna din Sibiu cu lucrarea de licenţă 
«Penticostarul și spiritualitatea ortodoxă» în anul 1996, iar între anii 1995-1998, ca bursier al Facultăţii de Teologie din Chur (Elveţia), a tradus lucrarea de licenţă în limba germană, publicată cu titlul: 
Die orthodoxe Spiritualität der Osterzeit. Kommentar zum Pentekostarion. În perioada 1999 - 2010 a studiat la Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul Universităţii Aristotelis din Tesalonic, Grecia 
şi a susţinut două lucrări importante: teza de masterat «Martiri, martiriu și mărturie după Sfântul Vasile cel Mare» şi teza de doctorat «Paternitatea duhovnicească la Sfântul Vasile cel Mare» cu cali�ca-
tivul Magna cum laude. A publicat numeroase articole şi este redactor responsabil al revistei de cultură şi spiritualitate Deisis, editată de Mitropolia Ortodoxă Romană pentru Germania şi Europa Cen-
trala şi de Nord. Din 2006 este preşedinte fondator al Asociaţiei caritative Sf. Vasile cel Mare din Munchen, iar din 2008 este preşedinte fondator al Asociaţiei Tinerilor Ortodocşi Români din Germania 
(ATROG). Este preocupat de viaţa duhovnicească a tinerilor români şi de promovarea valorilor culturii şi tradiţiilor româneşti ortodoxe în Munchen prin ctitorirea unei mănăstiri în stil brâncovenesc şi 
prin organizarea de evenimente ziditoare de su�et.

Părintele Arhim. Simeon Stana
Părintele arhimandrit Simeon Stana este exarhul mănăstirilor din Eparhia Timişoarei, preot-slujitor şi duhovnic la Mânăstirea Timișeni-Șag. 
S-a născut în oraşul Arad, în 1971, a absolvit Facultatea de Teologie din Arad cu lucrarea de licenţă „Despătimire şi îndumnezeire în Imnele dragostei dumnezeieşti ale Sfântului Simeon Noul Teolog”. 
Între anii 1996-2003 a urmat cursurile postuniversitare pentru masterat la Facultatea de Teologie a Universităţii de stat din Atena, catedra de Istorie Bisericească, susţinând dizertaţia cu tema: “Mitro-
politul Ungrovlahiei Antim Ivireanul, şi contribuţia sa la practica liturgică a Ţărilor Române” (Ό Μητροπολίτης Ουγγροβλαχίας  Άνθιμος ό Ιβηρίτης (1708–1716) καί η επίδρασή τού στην λειτουργική 
πράξη τών Ρουμανικών Χωρών), iar din 2003 este doctorand la catedra de Istorie Bisericească din cadrul Universităţii din Atena, pregătind lucrarea “Proclamarea S�nţilor în Biserica Ortodoxă Română”. 
A intrat în monahism în septembrie 1996 la mănăstirea Hodoş Bodrog, iar la 1 octombrie a fost hirotonit diacon la Arad, slujind în Bisericile Sfânta Marina şi Sfântul Panteleimon din Atena. În 2006 a 
fost hirotonit preot de către Î.P.S. Nicolae Corneanu la Catedrala mitropolitană din Timişoara. Din 2007 a început activitatea didactică în calitate de cadru didactic asociat la Facultatea de Teologie Orto-
doxă din Timişoara, la disciplinele Patrologie, Formare duhovnicească, Omiletică şi Catehetică şi Studiul Noului Testament. Activitatea ştiinţi�că se concretizează în publicarea de studii, articole şi 
traduceri de specialitate pentru revistele şi periodicele bisericeşti din ţară şi străinătate, în cicluri de conferinţe şi comunicări. Desfăşoară, de asemenea, o amplă activitate pastorală în Eparhia Timişoa-
rei.

Părintele Protosinghel Mihail
Născut în anul 1972, în localitatea Ţibana din judeţul Iaşi, Părintele Mihail este unul din duhovnicii Mănăstitii Brâncoveanu şi ultimul ucenic de chilie al Părintelui Teo�l Părăian (în perioada 2006-2009). 
A absolvit două facultăţi: în anul 1997, Facultatea de Istorie “Al. I. Cuza” din Iaşi, devenind profesor de istorie şi în anul 2004, Facultatea de Teologie “Andrei Şaguna” din Sibiu. Parcursul monahal şi ecle-
ziastic a început în vara anului 2000 când  a fost tuns monah cu numele de Mihail. În anul 2009 a fost hirotonit preot, iar din 2010 a devenit duhovnicul Mănăstirii Brâncoveanu de la Sâmbăta de Sus, 
implicându-se intens în viaţa mănăstirii. Este un predicator talentat şi se remarcă prin vocaţie monahală autentică şi o temeinică cultură teologică.

Claudiu Teodor Arieşan este Conferenţiar universitar doctor la Colectivul de Filologie Clasică din cadrul Facultăţii de Litere, Istorie şi Teologie a Universităţii de Vest din Timişoara. S-a născut in 1963 
în Timisoara, a absolvit Facultatea de Filologie, secţia Română şi Latină, între anii 1983–1987, primind Diploma de licenţă cu specializările Limba şi literatura română şi Limba şi literatura latină. Doctor-
atul l-a obţinut în specializarea Litere, cu teza Hermeneutica umorului simpatetic în critica românească până în secolul al XIX-lea. A publicat volumele “Hermeneutica umorului simpatetic. Repere 
pentru o comicologie românească” (1999), “Între surâs şi rugăciune. Modele culturale din comicologia clasică şi patristică” (2004), “Cetatea literară a Romei. Întemeietorii” (2005) şi “Geneza comicului 
în cultura română” (2010). A tradus din Părinţii Bisericii Lactantius (Despre morţile persecutorilor ; Despre pasărea Phoenix), din Arnobius (Contra neamurilor păgâne) şi din Fer. Ieronim (Epistole). A 
publicat peste 40 de studii în domeniile �lologiei clasice, patristicii şi peste 90 de articole culturale în reviste româneşti şi străine, a editat 15 volume de �loso�e şi patristică în colecţiile de studii clasice, 
patristice şi �lozo�ce “Logos” şi “Cum Patribus”. Din 2002 este membru al Uniunii Scriitorilor, membru al Societăţii de Studii Clasice din România, al Association Internationale d'Etudes Patristiques (cu 
sediul la Paris) şi al North American Patristics Society. Între anii 2002-2004 a coordonat varianta electronică pe CD ROM a monumentalului Thesaurus Linguae Latinae realizat în România de �rma Data 
Group International în colaborare cu Editura K. C. Saur (Teubner) şi cu Academia de Ştiinţe din München. Este realizatorul emisiunilor săptămânale cultural-religioase sub genericele: Spiritul vremii şi 
Dialog spiritual la TVR Timişoara şi TVR 3 (peste 100 de ediţii) şi al transmisiunilor duminicale lunare ale S�ntei Liturghii de la Catedrala Mitropolitană din Timişoara pentru postul naţional TVR 3.

Cristian Rădulescu este preşedintele Asociaţiei Studenţilor Creştini Ortodocşi din Romania (A.S.C.O.R.), �liala Timişoara. S-a născut în anul 1990 la Craiova, a absolvit Facultatea de Construcţii a 
Universităţii “Politehnica” din Timişoara, secţia Inginerie Civilă cu predare în limba germană (2013) şi în continuare, urmează cursurile postuniversitare pentru masterat la aceeaşi facultate. În anul 2011 
a devenit membru A.S.C.O.R. Timişoara, iar în perioada 2012-2013 a îndeplinit funcţia de vicepreşedinte al acestei asociaţii.


