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Abstract: Епископ Иринеј јеан је о најоразованијих и најзначајнијих српских 
правосавних огосова и епископа прве поовине XX века. Потиче из угене 
пороице Ћирића из Сремских Кароваца. Истакао се као професор Каровачке 
огосовије, управао је епархијама тимочком и ачком и као врстан огосов 
преставао Српску Правосавну Цркву на ројним екуменским и свеправос-
авним сарањима. Први ко нас почео је научно орађивати проеме из Старог 
завета. Својим огосовских раом ао је трајан опринос српском и цеокупном 
правосавном огосову. 
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Иван, како му еше крштено име, рођен је 1. маја 1884. гоине у Срем-
ским Каровцима у честитом ому Ћирића. Његов знаменити отац р 

Исиор ејаше нароно-црквени секретар (највиши чиновник у Каровачкој 
митропоији), а мајка му се зваа Евеина, рођ. Кречаревић. Пошто вро рано 
остаје ез роитеа, ригу о њему и његовој раћи преузима рат његовог 
оца — протојереј Миан Ћирић.

Шкоовање му је посе очевога и стричевога ома овим реом теко: у 
роном месту завршава основну шкоу 1894, гимназију с испитом зреости 
у Новом Сау 1902, Московску уховну акаемију 1906. (ге му је старији 
шкоски руг ио каснији патријарх московски и све Русије Аексеј I) и, 
најза, на фиософском факутету Бечког универзитета поаже са оичним 
успехом, 8. јуна 1908, посењи испит из групе семитских језика, а сутраан 
је промовисан за октора — октор фиософије из семитоогије.

Пре Божић 1908. у фрушкогорском манастиру Хопову по чину мае схи-
ме замонашио га је архиманрит р Августин (Бошњаковић), авши му име 
Иринеј. Већ на Божић патријарх српски Лукијан (Богановић) рукопоожио 
га је за јерођакона, па је затим поставен за протођакона 1910, и на Божић 
1912. за патријаршијског архиђакона.
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Априа 1909. поставен је за ворског ииотекара Патријаршијске и-
иотеке у Сремским Каровцима. Већ септемра 1909. изаран је за о-
цента на премету Стари завет са археоогијом и јеврејски језик у Српској 
правосавној огосовији сремскокаровачкој, пошто је успешно оржао 
увоно преавање на тему ату о савета Богосовије: „Данашњи научни 
резутати о постанку Петокњижја“. Касније ће постати ванрени, па ре-
овни професор Богосовије (извесно време преавао је и итургику). На 
овој ужности остаје о изора за епископа тимочког, 1919. гоине. Поре 
Богосовије, преавао је шкоске 1911/12. гоине веронауку у каровачкој 
гимназији. Његов ра већ таа је запажен и он је и пре епископства ио по-
знат у огосовским и ваногосовским круговима, па је са остаим про-
фесорима Богосовије постао чан посене комисије Светог архијерејског 
синоа за прево Светог писма. О оца Иринеја се оста очекивао, још каа 
се сазнао за његов оазак у Богосовију. Изгеа а је он много више пру-
жио, па и свака шкоа у свим временима таквога учитеа огосова мога 
само пожеети. Својим преавањима унео је поет и у саму шкоу, утичући 
како на остае преаваче, тако и на ђаке. У то време ректор Богосовије ио 
је прота Јован Вучковић, а угенији професори р Викентије Вујић, Никоа 
Ђурић, Ваан Максимовић, р Димитрије Стефановић, р Лазар Мирковић 
и р Мојсије Стојков.

Савет новоснованог Правосавног огосовског факутета Универзитета 
у Београу изарао га је 30. октора 1920. за хонорарног наставника Светог 
писма Старог завета, аи о поставења није ошо „зато што му Београ 
није место станог сужовања“1.

Архијерејски саор ујеињене Српске Цркве изарао га је јеногасно 23. 
маја / 5. јуна 1919. за епископа тимочког. У његовим Сремским Каровцима 
епископ темишварски Георгије (Летић) рукопоожио га је за јеромонаха, а 
она произвео за архиманрита. За епископа тимочког хиротонисао га је 
митропоит Срије Димитрије са епископима: веешко-еарским Варна-
вом (Росићем), нишким Доситејем, жичким р Никоајем (Веимировићем) 
и викаром сремско-каровачким Иарионом (Зеремским) у Саорној цркви 
у Београу 15. јуна 1919. Устоичен је 1. августа 1919. у Зајечару. На катери 
епископа тимочких остао је вро кратко, свега ве гоине, 1919–1921. гоине, 
као шести по реу епископ тимочки (епархија тимочка је основана 1834. го-
ине), маа је претхоник његов, Меентије (Вујић), ио још у животу и про-
воио своје умировеничке ане у светој оитеи хиенарској. У Тимочкој 
епархији непријате је посејао праву пустош за време рата, страао је наро, 
а страао је и свештенство и монаштво и верни наро, и примии венац 
мученички; страаи су омови, аи и цркве и манастири. Преостао свеш-
тенство ио је ратом овојено о своје пастве, па га је треао сакупити, 
опачкане и разрушене цркве коико-тоико оспосоити за огосужење, 
верни наро поново проповеима, посаницама и живом речју сарати око 

1 Сава, епископ моравички, „Др Иринеј Ћирић, епископ новосаско-ачки“, Богословље 
1–2, 1964, 10.
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цркве. Материјаних срестава за преузимање веиких корака у оновама 
није ио, аи је треао показати а се наро непокоеиво и ае окупа 
око својих мученичких цркава и мученичких костију и сави васкрсога 
Христа у Светој Литургији.

Епископски вор у Зајечару ио је опустошен, па га је треао претхо-
но оновити и макар коико покућанством и намештајем опремити, па је 
сам ваика онео свој намештај за прву приику. (Каа је пошао на Бач-
ку епархију, намештај је понео, а Ваичански вор је наново из основа 
преуређен за новог епископа Емиијана [Пиперковића], који је наставио 
његовим путем и ио пуних 48 гоина тимочки епископ.)

Остае су заеежене три његове епископске нарее свештенству по-
ручне му епархије тимочке.2 Најпре она о привременим протокоима:

Свештеници у сучају немања протокоа из ранијих гоина штампаних, 
имају сашити потреан рој таака оичне хартије и исте понети окруж-
ним протојерејима ии среским намесницима раи утврђивања роја страна.
Окружни протојереји ии срески намесници ужни су а потвре својим пот-
писом и приагањем печата ове привремене протокое и а их проверавају 
прииком посећивања парохијских цркава и свештеника.3

Као и нареа о Диптисима:
У свима храмовима имају се устројити Диптиси са именима живих и умрих 
ица засужних за цркву.
Док не уе наштампаних формуара, свештеници ће сами направити ип-
тихе на тај начин, што ће на таак хартије написати каиграфски: ДИП-
ТИХ ХРАМА СВ. (им рек) В……. Јеном усправном инијом тај ће таак 
ити препоовен. На чеу еве поовине иће натпис: СПАСИ БОЖЕ И 
ПОМИЛУЈ. По тај натпис оћи ће имена живих, у првом реу свештеника 
који суже у томе храму, а затим и ругих за храм засужних уи. На чеу 
свештеничких имена иће име наежнога Архијереја (посе имена Његове 
Светости). Десна поовина имаће овај натпис: ОУПОКОИ БОЖЕ ДУШЕ ОУ-
СОПШИХ РАБ ТВОИХ. По тим натписом ће ити имена умрих и то пре 
свега ових Архијереја: Доситеја, Герасима, Евгенија, Мојсеја и Меентија; за-
тим имена покојних свештеника, који су сужии у томе храму, и напосетку 
имена ктитора и приожника и ругих засужних ица. У свакој поовини 
имена свештених ица писаће се засено, а засено имена световних ица. 
Свака промена (оазак новог пароха, смрт ица у рурици за живе и т. .) 
иће за времена унесена у иптих. Диптих има ити урамен и по стаком, 
а висиће на згоном месту ко проскомиије, како и свештеник ако могао 

2 Према статистичком извештају из 1921, он је у епархији имао: 52 726 омова, 264 687 уша, 
108 парохија и ве капеаније, 79 цркава, 3 капее, 6 манастира, оправено је 5 цркава 
и 1 капеа… О свештеника је имао: 10 прота, 73 јереја, 6 архиманрита, 3 јеромонаха, 2 
јерођакона, 7 је рукопоожио за свештенике. У правосаве је прешо 23.

3 ЕБр. 413 о 25. маја 1920, Летопис Епархије Тимочке, гоина шеста, Зајечар, 1928, 59.
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читати имена прииком проскомиисања. Прииком ревизије намесници ће 
пазити а и су иптиси у реу.4

Повоом појаве разних реигиозних покрета у нароу става у ужност 
свештенству своје епархије:

1) а на реигиозне потрее своје пастве орати пажњу и ван својих званич-
них ужности; а проповеа и приватно и појеинцима, и а не оацује с 
посмехом каа се појави какав огомоац, него а га упућује како не и по-
шао странпутицом;
2) а свештенство орати пажњу на кретање и ра разичитих поожних уи 
који се у нароу јавају с називима: пророци, проповеници, црквари, поож-
ни, огомоци и т. . Често ива а такви уи почну с искреном поожношћу, 
а заврше ицемерством, узурпирањем васти свештеноејствовања, пачка-
њем нароа и т. .5

Из времена његовог епископствовања у Тимоку и Крајини и његове упра-
ве Епархијом нишком у име епископа Доситеја заеежен је још јеан огађај. 
Гавни оор свештеничког уружења, уз помоћ нарочитог оора граа 
Ниша, сакупио је мученичке кости наших свештеника — мученика зверски 
поијених о руку угарских зочинаца за време Првога светскога рата више 
Бее Паанке, у атару сеа Каменице ко места Гоеми Камен у Јанкиној Па-
ини и ко нишке Јеашнице на ан 12. и 18. новемра 1915. Кости су смеш-
тене у ва метана санука и у среу 31/18. августа 1921. пренете у Ћее-куу, 
а оате свечано итијски пренесене у суоту, 3. септемра у нишку Саорну 
цркву у присуству изасанства краевске вае, Нароне скупштине, свеш-
теничког уружења, професорског руштва, ројног свештенства и верног 
нароа. На чеу итије је ишао епископ тимочки Иринеј, који у осуству епи-
скопа нишког Доситеја аминистрира Нишком епархијом. Епископ Иринеј 
је сутраан, у нееу, 4. септемра, сужио Свету Литургију са ванаестори-
цом свештеника и ројним нароом. На крају Литургије сужен је парастос 
свештеницима — мученицима, а она су они свечано сахрањени. Овако је 
Ваика есеио тога ана:

Има у Биији (Су. 28–30) јена епа сика која ми у овом тренутку паа 
на памет. Јеан војвоа пошао је у ој, па је изгуио и итку и живот. Мати 
његова не зна за то. Са својим ворским госпођама она га чека ко куће. С 
нестрпењем изгеа кроз решетке на прозору у своме ворцу, каа ће а 
затутње уицом точкови уојних коа његових. Црв црне сутње почиње а 
се миче у срцу њеном и са усана јој отима се узнемирено питање: ге је, што 
га нема, што окева а ође? Дворске госпође је утишавају: пен уојни са 
војвоа еи, најепши ће пен њему опасти. Црв црне сутње почиње већ 
а нагриза срце материно, она затвара очи пре истином која се открива, па и 
сама понава ажне речи воркиња својих: а, пен, уојни са војвоа еи…
Ова сика из Биије паа ми саа на памет, јер мисим а је и међу вама не 
јена мати, жена, сестра, која је, као Сисарина мајка чекаа свога сина, мужа, 

4 Ер. 14 о 6. јануара 1921, Летопис Епархије Тимочке, гоина шеста, Зајечар, 1928, 60.
5 Летопис Епархије Тимочке, гоина прва, Зајечар, 1923, 78–79.
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рата, а се врати с пута куа га је изненаа испратиа. Ви, који сте још и 
саа црнином оавите, које опакујете ее кости скупене у ова ва ковчега, 
реците ми, зар нисте испраћае своје мие и раге с наом а се понова са-
станете? Ви што риате ове, реците ми зар не чекасте с вером ан поновног 
заграја? И опет ми реците: зар се нисте орие са стрепњом, зар се није црв 
мрачне сутње увачио у ваша срца, каа они океваху а се врате? Зар се ни-
сте све јаче и више унии против истине, штого се она езозирније вама 
показиваа? Да, ја разумем о који вам није ао а верујете оно што сте знае, 
који је оацивао истину, јер је аж иа акша срцу. Са Сисарином мајком и 
ви понавасте вариве речи оних који вас тешише, иако и сами не вероваше: 
оћи ће син, оћи ће муж, отац, рат. Па и анас, у тренуцима каа се сетите 
свих ситница на посењем растанку, саветовања и оговарања о спреми за 
пут, о том шта ће ити ое понети, како ће се акше сачувати гава, како а 
не изгуите везу, и анас, веим, каа се сетите свих тих ситних ствари, ваша 
се срца уне против истине а њих више нема, а неће више оћи, ии а ће 
оћи овако у ова ва ковчега.
Аи њих заиста нема. Они неће оћи а вас питају како провеосте гоине 
утога ропства, сачувасте и им ецу. Они неће оћи а се иве коико је 
синчић нарастао, а се раују што је ћер за уају. Не, они су у миру. Они расу-
ше своје кости по канцима и по гуурама.
И опет ми се намеће јена сика из Биије. По суровом закону свога времена 
цар Дави за кривицу преака мора а погуи невине уе. Међу њима су ва 
сина Ресфе кћери Ајине. Цар их је ао оесити на јеној стени. Као страшна 
опомена тамо висе синови јене мајке; а она узима кострет, простире на стени 
и чува мртва тееса синова својих, ању о птица неесних, а ноћу о звери 
поских, ок се цар није смиовао и ао сахранити невине уе (2. Ц. 21, 8–14).
Намеће ми се ова сика из Биије у овом тренутку, јер и међу нама има многа 
мајка која је иа у поожају Ресфе кћери Ајине, којој су онеи синове и ецу 
а им невинима прекрате живот. Аи теже, много теже ио је вама него Рес-
фи кћери Ајиној. Јер непријатески цар није као Дави пустио вас а ијете 
сузе крај мртвих тееса чеа својих; он није узео животе ваших миих и ра-
гих, он их је поо украо, и стиећи се пое отмице, сакрио је трагове, и ви 
узау тежисте а нађете трошне остатке сатких живота, а их чувате ању 
о птица неесних и ноћу о звери поских, ии а преијете вином и суза-
ма и окаите хумке, које их скриваху. Не, вама не аоше а то учините, ви 
често не знаосте ге су кости о костију ваших, и а и их нису пси разнеи.
Каа је јеном прииком Госпо проазио поре човека сепа о рођења (Јов. 
9, 1–3), запиташе га ученици његови говорећи: Рави! Ко сагреши, ии овај ии 
роитеи његови, те се рои сеп? Као пре сваком непојмивом појавом, 
то вечно питање изази пре нас и саа каа геамо ове ковчеге око којих 
се окупише уовице у црном руху и сироча с оореним гавама. И ми ис-
мо хтеи с апостоима а запитамо: Госпое, за какав грех се ово огоио: 
шта су скривии они ии роитеи њихови? Госпое, зашто си опустио а 
страају они и сви њихови који остаоше за њима?
Ми не можемо а проремо у све путеве и стазе, којима нас Госпо вои 
оређеној мети. Ми немамо о њега непосренога оговора на сва наша 
етиња питања. Аи из оних речи које Госпо каза апостоима, ка спази-
ше сепа о рођења, ми као а насућујемо зашто је Божија воа иа а се 
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угасе тоики животи сугу његова отара. „Нити он сагреши, рече Госпо, ни 
роитеи његови, него а се јаве еа Божја на њему“. Она је Госпо отво-
рио очи сепоме, а саа је читавоме свету ао а прогеа и вии а је нове 
темее свету стварао и крву их својом заивао не само истакнути ржавник, 
просавени војсковођа, чувен научник, уи чија се имена чују сваки ан 
и свуге; него у том посу тихо, смерно и незнано учествовао је и сужите 
отара Госпоњег. Неге аеко о среишта, по сеима и засеоцима, српски 
свештеник је проповеао крст, аи и сооу поре њега. Неприметан, ситан 
ра, низао се; аи с веиким посеицама. И каа је ошао страшни час, у 
коме почеше пуцати згавци читавога света, а се створи нов; каа је ошао 
тренутак а се ујеини у соои наш наро о Совеније и Хрватске попреко 
о Јужне Срије, таа је Божја воа иа а томе историјском еу и српски 
свештеник приожи своју жртву, која ће вечно свеочити а је за нову творе-
вину скупоцен уог учинио и онај заачени суга Божји, који је оте нечујно 
вршио и национану ужност своју.
Божја је воа иа а српски свештеник оије оро свеочанство аш о 
оних који су напоу (1 Тим. 3, 7), а аш непријате потври коико је ви-
соко ценио тооже ситни, аи у ствари крупни ра ових мученика. Јер каа 
је непријате вештом руком замануо ножем, он је тражио а погои срце. И 
каа је нож сјурио у српског свештеника, он је знао а уара онамо оаке из-
вире свест о соои, ге ије врео уави за рођену груу, те је и нехотице 
том скромном раенику изао епу свеоџу, запечаћену црвеним печатом 
мученичке крви, свеоџу са јеном оценом само: Српски свештеник је о-
ичан рооу.
Да, мученици ови моги су по јевтину цену орицања сачувати своје гаве. 
Аи они то нису учинии, јер су знаи а има нешто рагоценије и о живо-
та, и рао су патии животом за оно веће аго, које оставише нама: уав 
роу и соои.
Па каа су споашњи свеоци изаи ту епу свеоџу овим мученицима, 
саа можемо и ми оати им признање ез страха а ћемо ити пристрасни. 
Зато и Свети Архијерејски Саор, који је на чеу с његовом Светошћу првим 
Патријархом српским Госпоином Димитријем скупио а већа о ору Цркве 
и нароа, шае моју смиреност а се помоим Госпоу за покој уша верних 
сугу његових и миих синова наших, а се уоко поконим трошним оста-
цима њиховим у знак а ценимо рооуе њихово, а ценимо рооуе 
читавога српског свештенства, које у тишини кроз векове пожртвовано су-
жи и Богу и нароу своме.
Примите признање својих архијереја нове, веике, ујеињене Цркве српске, 
ви који сте спремаи њену веичину и веичину ове ржаве, а саа се ома-
рате у овим ковчезима. Хваа вам.
А вама, који остаосте иза ових мученика, оносимо речи утешне, моу 
а се умирите и жеу а се не осетите ез помоћника у овоме свету. Ваши 
покојници су и наши синови; ваше риге су и наше.
Данас њих нема више међу нама; аи су они у нама. Најскривенији кутак срца 
нашег они су као ризницу испунии јеном рагоценошћу, оставии су нам 
о изненаном смрћу својом. Ми знамо а је то Божја воа; но Божју воу 
примамо као саи уи, на уски, земаски начин. Примамо је с оом. 
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Аи раости су проазне, а трајан је о; и о за нашим рагим покојницима 
је јено стано имање уша наших, које замењују кости ове, који нама треа, 
и о кога се ми не можемо ако раставити. Амин.6

Након есее епископ Иринеј се поконио према ковчезима и цеивао их.
На тимочкој епархији остао је о 24. новемра 1921, каа је по својој мои 

премештен на Бачку епархију. Наиме, Архијерејски саор уважио је 11. сеп-
темра 1921. моу епископа Иринеја и изарао га за епископа Епархије ачке, 
а за епископа тимочког изарао јеромонаха р Емиијана (Пиперковића). На 
трон епископа ачког устоичен је у Новом Сау 9. феруара 1922.

Отишавши на Епархију ачку, сетио се а се орати својој пастви у Ти-
моку и Крајини, агочестивом киру и нароу, јеним унутрашњим распи-
сом, који су имаи а прочитају свештеници пре нароом на првој Светој 
Литургији. Ово писмо потписао је са: „осаашњи епископ тимочки, а осаа 
епископ новосаско-ачки Иринеј“, и оно гаси:

Посе ве и по гоине старања за вас и за ову епархију ошо је време а се 
растанемо, а посветим своју ригу и ра пастви на ругом месту, а из епе 
Тимочке Крајине оем у равну Бачку. Нисам се ако оучио на тај корак и 
наам се а није на зо.
Каа ме је Свети Архијерејски Саор Краевине Срије изарао за вашега 
еспископа, за мене је то ио не само изненађење него и висока част и веико 
поверење. Висока је част за мене иа а ја најмађи први из тек осоођених 
крајева уем поигнут на епископску катеру у оној Срији коју смо жено 
очекиваи као осооитеку, и која није омануа наше жее. Веико је 
поверење за мене ио што ми је Срија аа епархију на међама ржавним, 
ге треа ити не само о спасењу уша него и сачувати и утврити оно за што 
су Хајук-Веко и руги храри синови ове земе своје гаве аи.
Нисам зазирао о поса, и у новој епархији, на ругој међи наше ржаве, 
имаћу сичне риге и ужности. Ја оставам јеан ра а се примим сич-
нога поса на ругом месту из јеинога канонскога разога што имам више 
користи онети онима који су тамо, а с којима сам још пре вас онеке имао 
пастирских веза.
Па поазећи о вас ја не могу тајити а сам вас, своју стару паству, завоео о 
првих почетака, а је моја уав к вама раса, те а и саа ка вас оставам, 
она гори пуним паменом. Признајем отворено: не оазим о вас ез узаха, 
јер много што шта затекао сам ове што ми гои срцу. А не могу заоравити 
ни ваше срачности, с којом сте ме сусретаи каа сам оазио међу вас, у 
омове ваше, граове и сеа ваша.
Опраштајући се с вама моим вас а се и мене кагог сетите у својим моит-
вама, као што ћу и ја ивати ваш заступник пре Госпоем и она каа оем 
о вас.
Багоат Христова, уав Бога и Оца и зајеница Светога Духа нека уе са 
читавом овом епом Крајином7.

6 „Свештеномученици Српске Правосавне Цркве“, Весник Српске Цркве, септемар, 1921.
7 ЕБр. 1363, 31. ецемра 1921, приватна зирка.
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Буући а је ио јеан о најеминентнијих епископа свога оа, више 
пута је иран за чана Светог архијерејског аиноа, а поверавано му је 
аминистрирање епархијама: горе поменутом Нишком, па она Вршачком, 
Банатском (у ва маха) и Темишварском. Свети архијерејски саор 1922. запо-
чео је свој ра 17. октора, поеивши се на ооре. У оору за свештеничка 
и монашка питања епископ Иринеј је ио са епископима горњокаровачким 
Иарионом, Никоајем охриским, шаачким Михаиом и аматинским 
Даниом (премети: 6. Теоогуменон о ругом свештеничком раку; 8. Уре-
а о женским манастирима; 9. Нацрт урее о монашкој шкои и 10. Нацрт 
урее о приворним монасима). Такође је ио и чан Ореног оора 
са митропоитом скопанским Варнавом, нишким Доситејем, зетовско-
струмичким Серафимом и тимочким Емиијаном (премети: 13. Аронација 
епархија; 15. Поожај свештеника ван парохијског сеишта и његов онос 
према Архијереју; 19. Питање штампања црквено-огосужених књига; 
20. О скраћењу Свете Литургије; 21. О свештеничком оеу; 23. Начено 
решење о употреи музике при итијама и погреу и 26. Регуација парохија 
у јужним епархијама).

Као еегат Српске Правосавне Цркве оравио је 1927. гоине у поткар-
патској Русији, у Чехосовачкој, раи уређења тамошње правосавне епархије, 
јер су се тамо унијати враћаи у своју стару правосавну веру. Из овог је 
времена и његово „Архијерејскоје посаније к Карпаторуссам“. Ови крајеви 
њему нису ии непознати јер је у Поткарпатје оазио и као јерођакон, у 
име патријарха српског Лукијана, па им се он тако при поновном виђењу и 
ораћа.

Преставао је Српску Цркву у више међунароних црквених покре-
та. У свим приикама оајући агоарност и поштовање његовој ично-
сти, учесници су са пуно уави уважаваи и њега и Цркву коју је он ове 
преставао. 

Први је о српских епископа, зајено са светим ваиком Никоајем 
охриским и жичким, учествовао на екуменским скуповима. Најпре у покре-
ту за ујеињење Цркава („Вера и уређење“), Свеопштем хришћанском савезу 
за практично хришћанство, Светском савезу за међунароно пријатество 
помоћу Цркава (анашњи Екуменски савет цркава), који га је ва пута ирао 
за пресеника управног оора, а 1939. гоине изарао га је и за пресени-
ка читаве организације.

На конгресу Светскога савеза за унапређење практичнога хришћанства 
међу нароима помоћу Цркава, оржаног 1927. гоине, на позив архиеписко-
па упсаског р Натана Сеерома оржао је ва преавања на упсаском 
универзитету и јеан говор у упсаској катераи прииком национане све-
чаности у спомен краа Густафа Аерта, а такође и пропове у Стокхому.

О 24. о 30. августа 1928. гоине оржани су састанци Светског саве-
за за унапређење пријатества међу нароима помоћу Цркава. Нашег На-
ционани савет на овај конгрес је изасао: пресеника епископа ачког 
Иринеја, архиманрита Ваеријана (Приићевића), јеромонаха р Иринеја 
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(Ђорђевића) и евангеистичког сениора Вереша. Свети архијерејски си-
но је овастио епископа Иринеја а на конгресу заступа Српску Цркву, а 
уз то је он ио нарочито позван као преавач на конгресу. Гоине 1928. у 
Прагу, зајено са р Мериом из Њујорка, званични је говорник на тему 
„Пријатество путем реигије — замена за наоружану езеност“, а на 
конгресу исте организације у Кемриџу 1931. гоине, зајено са ившим 
вршиоцем ужности пресеника Немачке репуике, р Симонсом, ио 
је званични говорник на тему „Сооа и основа права, укучујући и пра-
ва мањине“; исте гоине је оржао и преавање по позиву на еринском 
универзитету. О правосавних еху преко својих изасаника присутне: 
Васеенска патријаршија, Правосавна Црква Краевине Румуније, Црква 
Грчке Краевине, Бугарска Црква, Правосавна Црква из Поске и Фин-
ска Црква, а о иносавних присутни су вро угени црквени и ржавни 
остојанственици. Конгрес је засеао у зграи чехосовачког парамента 
и сената у Прагу. Конгрес је по теми „Разоружање“ наставач конгреса у 
Стокхому (1925) и Лозани (1927). О преавању епископа Иринеја хроничар 
иста „Der Sonntagsfreund“ овако пише: „[…] Епископ Иринеј из Новог Саа, 
веома симпатичан и остојанствен архипастир Српске Правосавне Цркве, 
почиње старом атинском посовицом: ’Si vis pacem, para bellum’ (Жеиш и 
мира — спремај рат) и претвара ову изреку у: ’Si vis pacem, dilige prohimum’ 
(Жеиш и мира — уи ижњега). У његовим речима посве нарочито се 
осетио еванђески ух, каа је тврио: ’Препреке на путу за сигурношћу и 
миром међу уима, нароима, расама не еже ван нас, већ у нама’. ’Нису 
вера, језик, границе повои из којих ничу непријатества и затегнутости, 
већ су то наше унутрашње наконости’. ’Рат је посеица греха. Бора с гре-
хом је ора противу рата. Није овоно а прогасимо рат за езакоње, за 
прекорачење ускога права ии шта више за немораност. Морамо га сма-
трати за грех, за прекршај вое Божије, Који заповеа а уимо ижње. 
Љуав према ижњему искучује рат’. ’У оасти уави озвоено је само 
јено наоружање Божје, шем праве — које је најое јамство за сигур-
ност’“. А F. Sigmund-Schultze у свом реферату по насовом: „Um dem Welt-
frieden“ веи за преавање епископа г. Иринеја: „Његово је преавање гас 
конференције, којим се са становишта реигије најоређеније решава про-
ем: ’Сигурност – Разоружање’…“8. Исте, 1928. гоине прииком оснивања 
покрета „Мир путем реигије“ изаран је у његов оор за аи ра.

Као чан комисије за општу сарању професора огосова коју је форми-
раа организација за практично хришћанство и која је, по примеру ритан-
ско-немачке конференије, оржаа прву интернационану источно-запану 
огосовску конференцију 1929. гоине у ваичанском вору у Новом Сау, 
ваика је ову конференцију сазвао и њоме пресеавао. Онашња црквена 
штампа је с пуним правом писаа а „гавна засуга за оржавање оваквих 

8 „Хроника црквенога живота, Овогоишњи црквени конгреси у Прагу“, Духовна стража 
р. 3, III четврт 1928, 234–235.
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веза са иностраним ратским црквама припаа епископу Иринеју, који је 
стварни спиритус агенс свих оваквих иеја и покрета“9. 

Чан је и почасног оора првог интернационаног реигијско-психоош-
ког конгреса у Бечу 1930.

Био је преставник Српске Цркве у Лонону 1930. у комисији Ламет-
ске конференције за ујеињење Ангиканске и Правосавне Цркве и 1931. у 
зајеничкој ангиканско-правосавној научној комисији.

По позиву у разна времена проповеао је ии говорио у Берну, Упсаи, 
Стокхому, Софији, Авињону, Ерфурту, Паризу, Лонону, Дарију, Еинур-
гу, Газгову и у ругим местима у иностранству. Држао је ва преавања на 
упсаском (1927) и јено преавање на еринском универзитету (1931).

Својски се труио у развијању ратских оноса са остаим Правосавним 
Црквама, зато је путовао у Бугарску 1932. са епископом охриско-итоским 
р Никоајем, па са митропоитом загреачким Доситејем и на просаву 
Светог Јована Риског маја 1946. О посењем оравку епископа Иринеја 
1946. у Бугарској јеан о угарских званичника овако је свеочио: „а су Ег-
зарх г. Стефан I и преосвећени Епископ ачки г. Иринеј ии први, који су 
успешно покренуи питање зижења и оржавање најприснијих сестрин-
ских оноса веју Правосавних Цркава — Српске и Бугарске. Оојица су 
веики заточници тога зижења и неуморно су еаи и саа еају на томе 
поу“10.

Крајем 1933. гоине зајено са епископом тимочким р Емиијаном у 
званичној мисији у име Светог архијерејског синоа посетио је васеенског 
патријарха и Свети сино Веике Цркве.

Гоине 1936. организовао је и пресеавао у Новом Сау преспремној 
Конференцији Правосавних Цркава за спрему и израу премета намење-
них Конференцији стокхомског васеенског покрета за практично хриш-
ћанство, која се састаа 1937. у Оксфору.

Све о почетка Другог светског рата ваика је могао а се посвети и 
својој епархији и свом огосовском рау, а она се све најеном измени-
о. Бачка је окупирана априа 1941. и зајено са епархијама Буимском и 
Мукачевско-прјашевском наша се у саставу руге ржаве, Мађарске, и тиме 
осечена о Београа и Патријаршије. Епископ Иринеј, који је посе хапшења 
патријарха Гавриа остао најстарији архијереј по посвећењу, успео је а само 
јеном ође у Београ и а пресеава сеницама Светог архијерејског сино-
а. Покушавао се а се преко немачке управе омогући реовни оазак епи-
скопа Иринеја на сенице Светог архијерејског синоа, аи је све остао ез 
успеха. Страшна сика овијаа се пре очима епископа Иринеја у његовој 
епархији, јер су многи пострааи (нарочито они који су се осеии у Бачку 

9 Сава, епископ моравички, „Др Иринеј Ћирић, епископ новосаско-ачки“, Богословље 
1–2, 1964, 11.

10 Исто.
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посе Првог светског рата), многи зароени и овеени у разне огоре и 
рунике на принуни ра.

Епископ Иринеј, и сам у сужањству, о Божићу 1943. ираним речима 
се ораћа својим уховним „синовима зароеним у ропству, сужњима у 
тамницама, затвореним у окоима, и онима који су у руницима и на теш-
ким раовима; уовицама и сирочаи, онима у оницама, и свакој уши 
хришћанској, невоној и изнуреној…“. Тешио их је Ваика не само речи-
ма него и еањем. Засугом ваичином поручне му црквене општине уз 
помоћ женских уружења, нарочито Хришћанске зајенице, организовае 
су авање стане месечне помоћи најпотреитијима, еспатну екарску 
помоћ, правну помоћ и помоћ у оеу, оући и храни. Из огора су пренета 
еца у српске омове широм епархије — тако је смештено 2800 еце и преко 
180 мајки са оојчаима у 55 црквених општина. Пошто је већина еце у о-
горима ооео о туеркуозе, све црквене општине оснивају и изржавају 
нарочиту епархијску ечју оницу у Новом Сау, која је имаа најое е-
каре и иа ванрено оро снаевена. Поре еце, ваика је из огора 
спасавао и старије уе и жене које је наро примао оеручке у своје омове. 
О Божићу 1942/43. гоине он ће похваити ревност своје пастве:

Смирености мојој веика је утеха што могу а посвеочим а сте познаи и 
примии Христа у свој ом чим је закуцао на ваша врата. Јер штого учинисте 
агочестивој раћи својој, уима, женама, еци што пострааше у ратним 
приикама, оставши ез ома својега, Њему учинисте. Заиста, сваке је по-
хвае остојно како се такмиче и појеинци и црквене општине а помогну 
ижњима својим; заиста се открива и топота и епота сраца ваших каа 
примате сироче из огора, оснивате, уређујете и помажете оницу за ону 
ечицу и омаину. Ваша уав и ваше старање за ижње јава се као све-
тао зрак и топао уч у тами најстрашнијега рата откаа је света и века. Аи у 
тој тами тим јаче сија, и тим топије греје. Не знам о коме а говорим, а и 
о појеинцима ии о црквеним општинама! Не знам коме, ии којим општи-
нама пре а оам хвау; а и пре а похваим тру и оушевење и тру 
веиких црквених општина ии а истакнем пожртвованост маих. Да и а 
се пре ивим оним огатима који не пожаише ага својега и аоше оине 
приоге, ии а с вреим сузама у очима агоарим сиромасима, који поре 
своје оскуице, узеше и сами још сиромашније ете а му уу и отац и мајка. 
„Поај сиромасима, и имаћеш аго на земи“. Непропаиво огатство чека 
огате, који не пожаише трошнога ага земаскога; а коика је тек награ-
а већ саа сиромашној жени која узе уого ете, каа из његових уста чује 
најрагоценију реч: мајко.11

Док је ваика јене проеме решавао, отвараи су се нови. О томе пише 
своме пријатеу митропоиту скопанском Јосифу (Цвијовићу) у Београ 
10. јуна 1943. гоине:

Имам нових тешких рига. Таман смо зринуи ецу из огора, и саа зри-
њавамо старије, почеше позивати наше уе на војни ра.

11 Епископ шумаијски, „Такав нам је архијереј оиковао (Посаница Јевр. 7, 26), Стогои-
шњица рођења ажене успомене епископа ачког Иринеја“, Каленић 2, 1984, 8.
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Мени ично је нарочито тешко, јер сва еа оази о мене. Чиним све што 
могу а сваком оакшам невоу.
И тако се ешава оно што сам превиео у говору своме прииком своје хи-
ротоније, каа сам рекао: До саа сам ио ое у заветрини, саа сам се попео 
на рег ге ће са свију страна а ме шиају ветрови.12

И посе Другог светског рата остао је у кућном притвору, и то пуних се-
амнаест месеци. Дужност у епархији епископ Иринеј преузео је 16. марта 
1946. гоине.

Ваика Иринеј ио је на сваки начин вређан и провоциран о престав-
ника нове васти, „осооиаца“. Јеном прииком емонстранти су га на-
паи у епископском вору у Новом Сау, називаи га фашистом, мађароном 
и четничким коачем. Поиваа руа засуа је стака камењем, а јеан је 
камен погоио ваику у потиак. Ваика је пао као покошен и сам га је 
Бог спасао њихових руку.

Каа је, уочи Преоражења 1946, на позив своје пастве отпутовао у Оџаке 
а освешта капеу у парохијском ому, физички је напанут и спречен а из-
врши освећење о езожних емонстраната. Ваика је погођен каменом, па 
се срушио на зему, а напаачи су попут звери насрнуи на њега. Вероватно 
и га уии а ђакон Ружић није скочио и својим га теом заштитио, а свеш-
теник Миивој Степанов га је изнео кроз прозор. Овај свештеник Степанов 
је изоен ножем, па је оивен крву пао поре свога епископа. О синих 
уараца ваика је заоио тешке поврее теесне, које су изазвае трајно 
сушење кичмене можине. 

Епископ Иринеј је и поре мучеништва неправено поново оспео у кућни 
притвор, у коме је остао о смрти. Највише времена је оравио у оесничкој 
постеи. Посе свега ваика није хтео а се жаи, нити а путем суа тра-
жи и рани своја права, па су многи учесници о ових огађаја погођени 
стреом Христове и његове уави постајаи о Сава Паве и сасуи вере 
правосавне — међу њима је и наш савременик ажене успомене епископ 
уимски Данио (Крстић). 

За време ове тешке оести овако се моио: „Дај, Госпое, а се Теи вра-
тимо, пре него што се у зему вратимо“13. Овако се свети ваика моио не 
само за сее него и за сав наро српски. 

Упокојио се у Новом Сау уочи Баговести 1955, а његово свето тео са-
храњено је на Баговести у крипту Саорне цркве у Новом Сау. У својој 
Саорној цркви ваика је пре сахране изожен вернима на цеивање, а на 
Баговести су сужии Свету Литургију епископ уиманско-поимски 
Макарије, сремски Никанор и топички Доситеј, викар патријархов, са 10 
свештеника и 3 ђакона у присуству патријарха Викентија и епископа шаачко-
ваевског Симеона.

12 Сава, епископ моравички, „Др Иринеј Ћирић, епископ новосаско-ачки“, Богословље 
1–2, 1964, 12–13.

13 Исто, 13.
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Након Свете Литургије опео ваици Иринеју сужио је патријарх Ви-
кен тије са епископима шаачко-ваевским Симеоном, уиманско-поим-
ским Макаријем, сремским Никанором и топичким Доситејем и ројним 
свештенством и ђаконима. Посе првог Јеванђеа есеио је патријарх Ви-
кентије рекавши и:

Вро много о нас ове присутних стојаи смо често с тоом у овом светом 
храму. Научии смо стојати с тоом и око тее. Ти си ио среиште наше, ти 
си ио онај у кога смо геаи, очекиваи твој поге и очекиваи а чујемо 
твој гас.
И анас стојимо с тоом и око тее, аи више не чујемо твој гас, не осећамо 
твој поге који је показивао стану верину уха. Твој ух је оставио трошну 
земаску уску и отишао Богу на истину. А нас твоју раћу архијереје, свеш-
тенство и твоју паству оставио си тужне и неутешне.
Сви смо знаи а ти нема ека, сви смо те опакаи још за живота. Пачући 
за тоом ми смо опакиваи и тее ично, а опакиваи смо и гуитак који 
снаази нашу Цркву, твоју раћу архијереје, твоје свештенство и твоју паству. 
Иако смо знаи а трпиш веике муке, ипак смо воеи и тешии се што си 
жив, јер си и оестан и немоћан претставао веико наше имање. Па и мртав 
ти претставаш то и саа. Иако је тео мртво, живи твој ух, Ваико свети!
Ја их треао а говорим о теи. Треао и а оухватим цео твој живот и 
ра. Аи распон твога живота и раа је и овише веик а и се могао оухва-
тити јеним говором. У овакој приици је тешко и говорити, а камои јеним 
говором оухватити све. Ја то нећу ни покушати, јер знам а то не могу учи-
нити. У оваким приикама ге срце говори не може се рећи све.
Враћам се за пеесет гоина унатраг. Као маи ђак често сам виђао јеног 
маића по новосаским уицама са књигом у руци, аи понека рукчије о-
ученог него остаи маићи његовог оа. Старији наши ругови ојашњаваи 
су нама мађима а тај маић учи више огосовске науке и а ће ити ва-
ика. Као старији ученици сазнаи смо о томе маићу мао више. Сазнаи 
смо а је то син угене пороице Ћирића из Сремских Кароваца и а се 
спрема за монаха. Све је то нама мађима ио нејасно, аи смо сви сутии 
а то није нешто оично, и виеи смо а сви говоре о њему с поштовањем, 
па смо га и ми поштоваи.
Нијеан о нас таашњих маића није сутио а ћемо тога маића виети 
као сушаоци огосовије за катером, а ће нам преавати јеврејски језик 
и Стари завет. И анас се ми његови ученици сећамо монаха и јерођакона 
Иринеја орог и приступачног човека аи строгог наставника. Нисмо му 
замераи строгост, јер смо знаи коико он труа уаже а се спреми за 
своја преавања која су увек иа на завиној научној висини. Мисим а 
нећу претерати ако кажем а је архиђакон Иринеј први ко нас почео научно 
орађивати проеме из Старог завета. И поре тога што је преавао по ви-
соком научном метоу и воио рачуна о станом напреовању науке, остао 
је увек на строгој правосавној инији и геишту.
Ако је ико оро ео жеео каа је жеео епископски чин, то си ти, Ваи-
ко свети. Исувише је рано, исувише и нескромно ио а говорим о твојој 
архијерејској сужи. Најоу оцену о теи аа је паства која је осетиа у теи 
правог Архијереја. Тај гас пастве је јеноушан не само у Бачкој епархији 
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него у цеој нашој Цркви. Твој изор за архијереја позравиа је цеа наша 
јавност и цео наш правосавни наро, и смео могу тврити а се наро није 
преварио у својој наи. Име ваике Иринеја уго ће остати у сећању нароа.
Аи не могу и не смем прећутати оно што сви знамо и ми Архијереји и свеш-
теници и цео наш наро а си свој живот провео у вери, наи, уави, скром-
ности и чистоти и првосвештеничком остојанству и постао светиник који 
свети нааеко. Ти си ио гра који је ио на врху горе а те сви вие. Ти си 
живи пример наш, а се може спојити веика кутура и уав према науци и 
уметности са уоком реигиозношћу. Јенога ана за време Првог светског 
рата посетио сам архиђакона Иринеја у Сремским Каровцима. Нашао сам га 
у његовој ћеији како сика Баговести. У разговору ојашњавао ми је како се 
мучи што не може а реши јеан проем при сикању. Ја сам му приметио: 

„Па шта се мучите и то не оставите“. Он ми је рекао: „штого се више мучим 
тим се више Богу моим“. Таа сам чуо ове речи, аи можа нисам разумео 
шта хоће а каже. И каа је сикао и каа је појао и каа је изучавао ио који 
премет ии науку, он је мисио на Бога, он се моио Богу, и постајао не само 
све већи хришћанин него и све већи монах-аскет. Аи монах и аскет који ни-
каа није говорио о својим повизима и вринама. Није никаа говорио ни 
о туђим саостима и манама. Никаа ниси никога осуђивао, Ваико свети, 
опраштао си погрешке твојих мађих. И као човек и као Архијереј.
Зог тога, Ваико свети, жив је и живеће ух твој међу нама, и остаћеш ве-
ико имање наше Цркве.
И каа се анас с тоом праштам ја ти се у име своје и у има наше Цркве 
кањам и захваујем на твоме несеичном и пожртвованом рау са оећањем 
а ћемо твоју успомену чувати и тее спомињати у моитвама својим.
Госпое, Спаситеу наш, прими сугу Твога архијереја Иринеја и упокоји га 
са правеницима Твојим.
Нека је сава архијереју Иринеју.
Вечан му спомен. Бог а га прости!14

Посе ругог Јеванђеа есеио је и у име монаштва заагоарио ваи-
ци Иринеју архиманрит Стефан (Икић), а посе трећег — протојереј Сте-
ван Поповић, архијерејски намесник новосаски у име свештенства ачке 
епархије.

Посе завршеног опеа, уз појање „Помоћник и покровите…“, свеште-
ници су на рукама понеи ковчег са теом, онеи га око храма и поожии 
у крипту испо отара. За време спуштања ковчега у гро на свим црквама 
у Епархији ачкој звониа су звона…

Пре нама је невероватна и охристовена ичност епископа Иринеја, са 
којом се из ана у ан упознајемо и са којим ћемо се, ако Бог а, срести каа 
Христос ође а суи живима и мртвима. Ево, упознајемо Ваику Иринеја 
кроз његова писма, његове раове. Упознајемо онога човека који сваког ана 
расте из саве Божје у саву Божју. Онога труеника који о својих ма-
их ана о краја земаскога живота врено раи на огосовској науци, 

14 + Иринеј Епископ бачки, Гласник СПЦ, мај 1955, 68.
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највише орађујући теме из Старог завета (рецимо а је у Богословљу штам-
пао „Биијско казивање о настанку света“). Срећемо се са оним који је, уви-
евши потреу превођења огосужених текстова са грчког на српски језик, 
најпре зајено са проф. Лазаром Мирковићем пре Првог светског рата пре-
воио, а она и сам — Вечерње у Нееу Свете Пеесетнице, Сужу месо-
пусне неее, Вечерње моитве, сужу Неее Свете Пеесетнице — цеа 
Духовска сужа — и Неене васкрсне суже. Онога који је у Богословском 
гласнику штампао је своје превое с јеврејског: Псаама из Часовца и ао 
тумачење, прево с јеврејског Књиге пророка Амоса с увоом и тумачењем, 
прево с јеврејског и тумачење Паримија, уво у Књигу о суијама. Онога 
ваику Иринеја који је превоио не само огосужене и огосовске тек-
стове већ и разне руге, корисно употреавајући своје познавање јеврејског, 
атинског, грчког, француског, руског, немачког и мађарског језика. 

Онога Ивана Ћирића и Иринеја Хоповскога који се авио и песништвом 
(као гимназијаац изао књигу песама по називом „Песме Ивана Ћирића“), 
иконографијом и еетристиком. (У еетристичким истовима се потпи-
сивао као Иринеј Хоповски. Ојавивао је своје раове још као стуент, а 
она и као монах у часопису „Бранково коо“. То су, поре песама, превои 
неких оомака из Гетеовог „Фауста“, као и из мађарског епа „Тои“ о Јов. 
Арањија. Рао је читао еетристику, па је и рао говорио о песничким е-
има. Сарађивао је и у „Босанској вии“.) Онога што је знаачки проучавао 
српско, византијско, руско и румунско црквено појање, па је чак припремио 
уџеник црквеног појања за наш огосовски факутет, аи је рукопис, на-
жаост, нестао. 

Онога који је воео Лепоту изна свих епота, Лепоту која ће спасти свет, 
па тако завоео и уметност, авио се и сикарством — постоји некоико 
његових раова за које су се стручњаци вро повоно изразии; нарочито 
је карактеристичан његов аутопортрет.

Онога који је у жеи а се приижи маоме човеку, а му о срца Хри-
стовом уаву ође, а у сврху ширења трезвености, написао позоришну 
игру у јеном чину „“По маем“. Који је рао покањао своје књиге своме 
поручном свештенству, па тако прииком аривања књижице „По маем“ 
овако писао 26. маја 1929. новосаском проти Веку Миросавевићу: 

Високопречасни и вро уважени Оче Прото,
Књижицу По маем поконио сам свима ез изузетка свештеницима своје 
Богом чуване Епархије исто онако као што сам поконио и књижице Страш-
ни Су и Вечерња Сужа у Нееу св. Пеесетнице и Биијско Казивање 
о Постанку Света. Свештенство своје Епархије сматрам за своју пороицу и 
као што чановима пороице показујем уав и пажњу, тако се труим а то 
учиним и свештеницима.
По маем сам заиста ја написао, и то пре неких шест гоина по утицајем 
јене трезвењачке преставе у саа већ изгореом позоришту. Трезвењачка 
омаина је знаа а пишем и ове гоине је моиа рукопис раи преста-
ве. Исправио сам га на рзу руку и игра је авана, чини ми се 5. феруара о. 
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гоине Др. Вук Врховац, кога сам такођер упознао с рукописом, моио ме је 
а га иза Савез Трезвењачке Маежи у Београу. Оећао сам а ћу у Ници 
поново рукопис прегеати и отерати, што сам и учинио, јер сам тамо имао 
више времена за тај посао. Тако је пре неки ан књижица изиша из штампе 
с некоиким штампарским погрешкама, јер ја немам више времена за таке 
ствари, иако ме је то веома жао.
Са срачним позравом Ваш Еп. +Иринеј15

Онога који је писао и раме. Чуи смо за његову раму у јеном чину у 
стиховима „Смрт Виије Перпетуе“ о мученицима хришћанским из II века, 
којом показује своје веико познавање апоогетске итературе и којом, из-
геа, најавује ново мучеништво и своје и својих.

Онога чије огосовске раове и анас читамо, аш тамо ге их је најраије 
ојавивао, у Богословском гласнику и у Biblische Zeitschrift. Читамо и о 
њега орађена попуарно-огосовска и црквено-пуицистичка питања у 
еограском Новом листу, загреачкој Новој Европи.

Читамо и тешко је а наројимо аш све његове раове. Покушаћемо 
а се још ое упознамо са њиме. Најое у томе ће нам помоћи прио-
жена, са пуно уави саставена ииографија раова ваике Иринеја. 
Бииографију је саставио аженопочивши епископ шумаијски р Сава 
(Вуковић)16. Верујем а ће списак раова ити ужи штого ое уемо упо-
знаваи ваику Иринеја.
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1907.
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15 Рукописно оеење Матице српске у Новом Сау, инв. р. 36 305.
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ник, служени лист Српске православне Патријаршије II, 1921, 
285–287.

1922.
52. Архијерејска Посланица о Божићу 1922, Сремски Каровци, 1922, 

7.
53. Вечерње молитве, Нови Са, 1922, 95. Прево са грчког.
54. „Некоји реигиозни типови“, Нови Лист, Београ I/1922–23, 229, 

2–3; 249/251, I Приог, 2.
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1923.
55. Архијерејска Посланица о Божићу 1923, Ср. Каровци, 1923, 8.

1924.
56. Архијерејска Посланица о Божићу 1924, Ср. Каровци, 1924, 8.

1925.
57. Архијерејска Посланица о Божићу 1925, Ср. Каровци, 1925, 8.
58. О страшном суду. Служа месопусне недеље, Сремски Каровци, 

1925, 24. Прево с грчког.
1926.

59. Архијерејска Посланица о Божићу 1926, Ср. Каровци, 1926, 8.
60. „Биијско казивање о постању света (Преавање на Нароном 

универзитету у Београу)“, Богословље I, 1926, 107–140 и посено: 
Београ, 1926, 36. Рец: Духовна култура, Софија, 1930, апри, књ. 
42, 80–87, Иван Марковски.

61. „Говор Преосвештенога Епископа ачког Г. Дра Иринеја, прии-
ком отварања епархијске скупштине у Новом Сау 22. јануара (4. 
феруара) 1926. гоине“. Нови Са, 1926, 16.

1927.
62. Архијерејска Посланица о Божићу 1927, Ср. Каровци, 1927, 8.
63. Архијерејскоје Посланије к Карпатороссам, Ужгоро, 1927, 4.
64. „Лозанска конференција“, Богословље II, 1927, 241–259.

1928.
65. Архијерејска Посланица о Божићу 1928, Нови Са, 1928, 8.
66. Вечерња служа у Недељу свете Педесетнице, Нови Са, 1928, 

23. Прево с грчког.
67. „Опширна правиа Св. Васиија Веиког“, Духовна стража I, 1928, 

1–6, 89–98, 177–184, 253–260; II, 1929, 1–5, 89–93, 169–172, 249–253; 
III, 1930, 1–10, 88–92, 165–174. Прево с грчког. Рец: Де Ориенте, 
стуиа ет ири. Рома 1930. Во. XIII-2. Нум 61. 

1929.
68. Архијерејска Посланица о Божићу 1929, Нови Са, 1929, 8.
69. „О ачким епископима пре сеое“, Гласник Историјског друшт–

ва у Новом Саду II, 1929, 407–408.
70. „Интернационани црквени покрети“, Стари орао, велики илу-

стровани календар за 1929. годину, Нови Са, 1929, 26–28.
71. Под маљем. Позоришна игра у једном чину, Изање Савеза трез-

вене маежи. Београ, 1929, 31. Рец: Нови Живот, Лист за еза-
кохону кутуру, књ. И, Загре, 1929, 28–29. Др Врховац.
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1930.
72. Архијерејска Посланица о Божићу 1930, Нови Са, 1930, 8.
73. „Ламетска конференција и ујеињење цркава“, Гласник Српске 

православне патријаршије, Сремски Каровци, 1930, 342–361. 
Прево с енгеског.

74. „Смисао свештеномученичког тропара“, Гласник Српске право-
славне патријаршије, Сремски Каровци, 1930, 329–330.

1932.
75. Архијерејска Посланица о Божићу 1932, Нови Са, 1932, 8.
76. „Говор Преосвештенога Епископа ачког Г. Дра Иринеја, прии-

ком отварања Епископског савета у Новом Сау 10. новемра (28. 
октора) 1932. гоине“, Нови Са, 1932, 20.

77. Смрт Виије Перпетуе. Драма у једном чину, у стиховима, Нови 
Са, 1932, 75. Потписано: Иринеј Хоповски. Рец: Духовна стража 
В, 1932, 61–62; Српски књижевни гласник, НС, књ. XXXVII, р. 5, 
387, Л.Ц. 

1933.
78. Архијерејска Посланица о Божићу 1933, Нови Са, 1933, 8.
79. Г“овор Њ. Пр. Епископа ачкога на ан Ујеињења наронога 1. 

ецемра у новосаској катераи“, Гласник Српске православне 
патријаршије, Сремски Каровци, 1933, 787–789.

80. „Оуке Зајеничке правосавно-ангиканске огосовске ко-
мисије“, Годишњак и Календар Српске православне патри-
јаршије за просту 1933. године, Сремски Каровци, 1932, 65–69.

1934.
81. Архијерејска Посланица о Божићу 1934, Нови Са, 1934, 8.
82. Das Sozialethos der Orthodohen Christentums, Kirche, Bekenntnis 

und Socialethos, Genf, 1934, 33–40.
83. „Социјана етика правосавног хришћанства“, Духовна стража 

VII, 1934, 65–71.
1935.

84. Архијерејска Посланица о Божићу 1935, Нови Са, 1935, 8.
85. „О Св. Сави као верском човеку“ (Преавање оржано на свето-

савској просави, коју је приреио уружење пријатеа умет-
ности “Цвијета Зузорић“ у Београу 24. јануара 1935.г.). Духовна 
стража VIII, 1935, 1–9.

1936.
86. Архијерејска Посланица о Божићу 1936, Нови Са, 1936, 8.
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87. „Црквене песме у српском превоу“, Духовна стража IX, 1936, 
234–235. Прево с грчког. Напомена: Епископ Иринеј је превео с 
грчког све васкрсне (неене) суже. Рукопис је сачуван.

1937.
88. Архијерејска Посланица о Божићу 1937, Нови Са, 1937, 8.

1938.
89. Архијерејска Посланица о Божићу 1938, Нови Са, 1938, 8.

1940.
90. Архијерејска Посланица о Божићу 1940, Нови Са, 1940, 7.
91. „Порука претсеника светског савеза за пријатество цркава“, 

Гласник Српске православне цркве, Београ, 1940, 88–89. Исто и 
у Духовној стражи XIII, Сомор, 1940, 1–4. 

92. „Др Душан Гумац, професор универзитета, Граматика старо-
јевреј ског језика, Изање пишчево. Београ 1937–1939“. Богослов-
ље XV, Београ, 1940, 137–139 (приказ). 

1942.
93. Архијерејска Посланица о Божићу 1941 (1942), Нови Са (Ујвиек) 

1942, 7.
94. Недеља Свете Педесетнице — празничне служе, Ујвиек, 1942, 

417. Рец: Гласник, служени лист Српске православне цркве, Бе-
огра, 1948, 338, Ваимир Дакић протојереј.

95. „Како је Госпо посетио сеака. Божићна прича Н.С. Љескова“, Ка-
лендар Српске православне Епархије ачке за просту 1942. го-
дину, Ујвиек 82–94. Прево с француског.

96. „Бесеа светога Васиија Веикога о четресеторици светих муче-
ника, мучених у језеру ко Севастије Марта 9“, Календар Српске 
православне Епархије ачке за просту 1942. годину, 99–108. Пре-
во са грчког. 

97. „Из црквених песама“, Календар Српске православне Епархије 
ачке за просту 1942. годину, 119–142. Прево са грчког.

98. „Из књиге о Вараму и царевићу Јоасафу. Човек и његова три 
пријатеа“, Календар Српске православне Епархије ачке за про-
сту 1942. годину, 154–157. Прево са грчког. Непотписано.

99. „Моитва Госпоу Исусу“, Календар Српске православне Епархије 
ачке за просту 1942. годину, 46. Прево са грчког. Непотписано.

100. „Моитве“ (светиничне, прва и руга). Календар Српске пра-
вославне Епархије ачке за просту 1942. годину, 158. Прево са 
грчког. Непотписано.
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1943.
101. Архијерејска Посланица о Божићу 1942 (1943), Уијвиек, 1943, 8.
102. „Стихира преп. Јована Дамаскина“, Календар Српске православ-

не Епар хије ачке за просту 1943. годину, Ујвиек, 79.
103. „Песма светога Амвросија, епископа меиоанскога (333. ии 340–

397)“, Календар Српске православне Епархије ачке за просту 
1943. годину, 205–206. Прево с атинског.

1944.
104. Архијерејска Посланица о Божићу 1943 (1944), Ујвиек, 1944, 7.
105. „Моитва“, Календар Српске православне Епархије ачке за пре-

ступну 1944. годину, Ујвиек, 1944, 62. Прево с француског.
106. „Псаам“ (песма), Календар Српске православне Епархије ачке 

за преступну 1944. годину, 87 и Црква, календар Српске право-
славне патри јаршије за преступну годину 1948., Београ, 1948, 
23.

107. „Свети Јован Крстите“, Календар Српске православне Епархије 
ачке за 1944. годину, 103–131. 

108. К.С.Ф. Тертуијан, „Мученицима“, Календар Српске православ-
не Епар хије ачке за 1944. годину, 153–158. Прево с атинског.

109. „Из осмогасника г. 1. У суоту на веиком вечерњу огматик“, 
Календар Српске православне Епархије ачке за 1944. годину, 227. 
Прево с грчког. Непотписано.

1947.
110. Бона мати. (Лаза БЕРГЕР) Гасник Српске правосавне цркве, 

Београ, 1947, 168. Прево с атинског.
Напомена: Познато нам је а је епископ Иринеј, као професор Каровачке 

огосовије, написао Биијску историју коју су, у итографисаним таица-
ма, изаи огосови. Нажаост, о ових таака нисмо моги оћи.
1972. 

111. „Архијерејска Литургија по еешкама аженопокојног Епископа 
ачког Иринеја (са коментаром таа Епископа Рашко-призренског 
Пава, саа аженопочившег Патријарха Српског)“, Гласник 
Српске Православне Цркве р. 7, Београ, 1972, 171–184 са ис-
правкама у примеама на овај текст у Гласнику Српске Право-
славне Цркве р. 9, Београ, 1972, 228. 

* * *

У коментару на ра епископа Иринеја „Архијерејска Литургија“ таашњи 
епископ рашко-призренски Паве, потоњи патријарх српски, овако — између 
остаог — пише:
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У прави час је оша мисао а се ојаве заеешке аженопочившег Иринеја 
(Ћирића), ившег епископа ачког, о начину на који је он вршио св. итургију, 
те а се тако отргне о заорава ова страна његовог архијерејског еовања. 
Нико с таквим агоепијем и торжественошћу није сужио као он, ни тако 
стуиозно ораио сваки моменат учешћа појеиних степена кира на св. 
итургији. У многим местима овакав начин огосужења не може се анас, 
аи оне ге за овакво агоепије има могућности ове заеешке могу ко-
рисно посужити а се не паа у застрањења и новотарије, и указати пра-
вац и границе у којима се може езено кретати ез страха о нетачности, 
самовое и неукуса… 

Епископ Иринеј је уснуо у Госпоу и почива у миру чекајући руги оа-
зак Христов.

„О почетка монаштва па о краја свога живота ио прави монах и 
аскет. Строг према самоме сеи и као човек и као старешина, ио је аг и 
попустив према ругима. Никога није осуђивао и никоме није замерао, као 
а је непрестано говорио ’јеј Госпои аруј ми зрјети моја прегрешенија и не 
осужати рата мојего’“. Многе шкое је изучио, многе књиге написао, мно-
ге земе похоио, аи је простоту и простосрачност оржао, не горећи се 
знањем и савом, и заиста он еше и остае Госпоњи који нас и у ове ане 
путу светосавском учи.

Госпое, погеај на нас и помени нас моитвама суге отара свога епи-
скопа Иринеја.
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Ignatije Marković
Čačak

Biography of Irenaeus Ćirić, Bishop of Novi Sad 
and Backa, Confessor of Orthodoxy

Bishop Irenaeus as a professor of Sremski Karlovci Seminary and later the bish-
op of Timok and then of Novi Sad and Backa, is the best example of joint 

asceticism and education, agent of practical theology, deals with the following 
topics: 

– Biblical studies and Hebrew language (in Vienna, he received his doctorate at 
the Faculty of the group of Semitic languages, the translation of Old Testament 
texts with commentaries for the purposes of teaching in the Seminary, the first 
in our country who deals with themes from the Old Testament).

– Translation of liturgical texts (Commission of the Synod for the translation 
of Holy Scripture into the Serbian language, printed translations: Service of the 
week of Meatfare Sunday, the Service of Holy Pentecost, Osmoglasnik — the 
weekly resurrection services, etc.). 

– Inter-Orthodox Dialogue (1936. in Novi Sad, organized a pre-conference of 
Orthodox churches for the preparation of articles intended for the Stockholm 
conference of the Ecumenical Movement for practical Christianity that met 
in1937. in Oxford) 

– Work on the organization of the Orthodox Church in Russia Sub-Carphatian 
Russia. 

– The comparative theology and inter-church dialogue (representative of the 
Serbian Church in the movement to unite churches, universal alliance for prac-
tical Christianity, the World Association for Friendship with the churches, the 
Lambeths conference in London in 1930. in commission for the unification of the 
Anglican and Orthodox Churches and he was a member of Anglican-Orthodox 
Commission in 1931. And furthermore a member of the honorary committee of 
the first religious-psychological congress in Vienna in the 1930.) 

– Church art and iconology
– Church singing 
– Poetry, fiction 
– Translations from Jewish, Greek, Latin, French, Russian, German and Hun-

garian. With this work we have tried to present his life and work of the Orthodox 
theology. His theology he testified with his confessional life and his great love for 
the people entrusted to him (just highlight the rescue of children, women and 
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elderly people during the Second World War, children from the Hungarian camp 
Sharvar, when he found a shelter in his Diocese for 2800 children and 280 moth-
ers with infants, opening hospitals for treatment of children in the camp suffer-
ing from tuberculosis; saving adults from the Hungarian camp, and he is under 
house arrest since the arrival of Hungarian occupying forces until 1945. and since 
the godless government since 1945. until 1955. which is until his blessed death). 
With his life and his work he was and is a great example.

Key words: Bishop of Backa, Bishop of Timok, Irenaeus Ciric, Sremski Karlovci 
Seminary, History of the Serbian Church, ecumenism, bibliography.
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