Zilele Şaguniene
Sibiu 22 noiembrie- 4 decembrie 2017
Urmând unei tradiţii încetăţenite de la canonizarea marelui ierarh Andrei Şaguna, Arhiepiscopia Sibiului şi Facultatea de Teologie au organizat şi în acest an
Zilele academice Şaguniene. Evenimentul a debutat miercuri, 22 noiembrie, cu
conferința susținută de maestrul Dorel Vișan în Aula Magna a Universității „Lucian Blaga” din Sibiu, intitulată „Omul și taina lui”.
A doua a zi din programul Zilelor Șaguniene 2017 a avut în prim-plan un
moment de omagiere a Înaltpreasfințitului Laurențiu , Arhiepiscopul Sibiului și
Mitropolitul Ardealului și a pr. acad. prof. dr. Mircea Păcurariu. Au fost lansate
două volume omagiale și a fost prezentat tabloul restaurat al Sfântului Andrei
Șaguna.
Lansarea volumului „Arhiereul lui Hristos. Studii și evocări în onoarea ÎPS
Dr. Laurențiu Streza, Arhiepiscopul Sibiului și Mitropolitul Ardealului” și a volumului „Magistrul. Studii și evocări în onoarea Părintelui Academician Mircea
Păcurariu” a avut loc joi, 23 noiembrie, în Aula „Mitropolit Ioan Mețianu” a
Facultății de Teologie Ortodoxă „Sfântul Andrei Șaguna” din Sibiu. Cele două
volume apărute la Editura „Andreiana” a Arhiepiscopiei Sibiului sunt dedicate
recentelor aniversări de 70 de ani de viață a IPS Mitropolit Laurențiu, respectiv a
85 de ani de viață a pr. acad. Mircea Păcurariu.
La eveniment au fost prezenți pe lângă cele două personalități omagiate
și Preasfințitul Ilarion Făgărășanul, Episcopul-vicar al Arhiepiscopiei Sibiului,
decanul Facultății de Teologie, pr. prof. univ. dr. Nicolae Chifăr, pr. prof. dr. Alexandru Moraru de la Facultatea de Teologie din Cluj-Napoca, numeroase cadre
didactice, consilieri eparhiali, protopopi, preoți, oficialități și oaspeți.
În seara aceleiaşi zile studenții și cadrele didactice de la Facultatea de
Teologie Ortodoxă „Sfântul Andrei Șaguna” din Sibiu, precum și preoții și
credincioșii din cetatea transilvană au avut posibilitatea să-l asculte pe scriitorul, diplomatul și teologul Teodor Baconschi în cadrul conferinței „Mărturisirea creștină azi”.
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Manifestările puse sub egida Zilelor Șaguniene au continuat luni, 27 noiembrie, la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Sfântul Andrei Șaguna” din Sibiu cu un
moment de omagiere și o lansare de carte dedicată pr. prof. dr. Ioan Ică senior, care
a primit distincția „Crucea patriarhală”.
Studenții și cadrele didactice de la Facultatea de Teologie din Sibiu au participat în Aula „Mitropolit Ioan Mețianu” la un moment de omagiere a părintelui
profesor Ioan Ică senior, la împlinirea vârstei de 85 de ani. Cu această ocazie a
fost lansat și volumul omagial „Mărturisire și dăruire celui între dascăli, părintelui
nostru prof. univ. dr. Ioan Ică sr.” apărut la Editura „Andreiana” a Arhiepiscopiei
Sibiului în colecția „Studia in honorem” și cu sprijinul Editurii „Astra Museum”.
Tot în cadrul Zilelor Șaguniene 2017, la Facultatea de Teologie Ortodoxă
„Sfântul Andrei Șaguna” din Sibiu a avut loc luni, 27 noiembrie, ceremonia de
acordare a titlului de „Doctor Honoris Causa” episcopului dr. Johann Schneider și
profesorului Martin Tamcke de la Universitatea din Göttingen, Germania.
Ceremonia a avut loc în Aula „Mitropolit Ioan Mețianu” a Facultății
de Teologie, în prezența senatului Universității „Lucian Blaga” din Sibiu, a
reprezentanților Departamentului de Istorie, Patrimoniu și Teologie Protestantă
din cadrul universității sibiene, a episcopului evanghelic Reinhart Guib, a mai
multor cadre didactice, preoți și studenți.
Primul titlu de Doctor Honoris Causa a fost oferit episcopului regional de Halle-Wittenberg din cadrul Bisericii Evanghelice din Germania Centrală, dr. Johann
Schneider. Cuvântul „Laudatio” a fost citit de prof. univ. dr. Paul Brusanowski,
care a subliniat activitatea academică, misionară și culturală a episcopului Johann
Schneider, născut la Moșna, județul Sibiu și apropiat de mediul teologic sibian.
Diploma a fost înmânată de președintele senatului Universității „Lucian Blaga” din Sibiu, prof. univ. dr. Horațiu Rusu, iar cuvântul de recepție al episcopului Johann Schneider a evidențiat activitatea inegalabilă a Sfântului Ierarh Andrei
Șaguna în Transilvania.
Cuvântul „Laudatio” dedicat profesorului Martin Tamcke de la Universitatea
din Göttingen, Germania, a fost citit de pr. prof. univ. dr. Nicolae Chifăr, decanul
Facultății de Teologie din Sibiu. Părintele decan a subliniat preocupările pe care
profesorul Martin Tamcke le are pentru studiul istoriei și vieții Bisericii Ortodoxe
și Bisericilor Orientale, precum și implicarea sa în sprijinirea creștinilor din Siria
și țările provocate de conflicte militare, prin demersuri diplomatice și vizite împreună cu doctoranzii și studenții săi.
Doctoranzii Facultății de Teologie Ortodoxă „Sfântul Andrei Șaguna” din
Sibiu au organizat şi ei marți, 28 noiembrie, un simpozion cu tema Anului omagial
al iconarilor şi pictorilor bisericeşti şi a Anului comemorativ Justinian Patriarhul
şi al apărătorilor Ortodoxiei în timpul comunismului în Patriarhia Română. În

cadrul acestui simpozion care se organizează semestrial la facultatea sibiană de
mai mulți ani, doctoranzii participanți au prezentat referate cu tema amintită sau
cu alte subiecte din preocupările lor de cercetare teologică.
La simpozion a fost prezent decanul Facultății de Teologie din Sibiu, pr.
prof. univ. dr. Nicolae Chifăr și arhid. prof. univ. dr. Ioan Ică jr. care au ascultat
prezentările doctoranzilor și au discutat cu aceștia despre ideile și informațiile
prezentate, precum și diferite aspecte din activitatea de cercetare a doctoranzilor.
Zilele șaguniene 2017 au continuat cu numeroase alte manifestări culturale
și spirituale, culminând cu sărbătoarea Sfântului Andrei Șaguna din 30 noiembrie,
hramul Catedralei mitropolitane din Sibiu.
Dr. Ştefan Mărculeţ
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