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În curgerea veacurilor, în 
tărâmul incertitudinilor de 
tot felul, singura certitudine 
rămâne Stânca (Domnul), 
cea cu neputinţă de învins de 
către timp.

Începutul noului an 2009, 
în viaţa Eparhiei Ortodoxe 
Române din Ungaria, 
reprezintă un moment 
aniversar, dat de împli-
nirea a unui deceniu de 
când Sfântul Sinod al Bi-
sericii Ortodoxe Române 
a reglementat situaţia 
canonică a parohiilor 
ortodoxe române din 
Ungaria, „asigurându-
le conducerea ierarhică 
directă, învăţătorească, 
sfinţitoare şi administra-
tivă, ca Eparhie”.

Zece este un număr 
compus din suma nu-
merelor sfinte 3 şi 7: 
3+7=10, care înseam-
nă numărul deplinătăţii 
şi al sfârşitului. Visul 
înaintaşilor noştri s-a 
îndeplinit.

Momentul aniversar de 
acum ne dă prilejul să mulţu-
mim în primul rând Domnului, 
pentru că a „cercetat via pe 
care a sădit-o dreapta Sa şi a 
desăvârşit-o”, (Ps. 79, 15-16), 
şi să exclamăm împreună cu 
Psalmistul: „Ce voi răsplăti 
Domnului pentru toate câte 
mi-a dat mie?” (Ps. 115, 3), 
dar în acelaşi timp ne trezeşte 
simţăminte de recunoştinţă şi 
de pioasă cinstire şi faţă de 
înaintaşii noştri, care au fost 
candele aprinse care ne-au 
luminat drumul, care prin 
luptă neobosită şi continuă 

Episcopia Ortodoxă Română din Ungaria la ceas 
aniversar – 10 ani de la alegerea, hirotonia şi 

întronizarea Primului Ierarh
„Încredeţi-Vă în Domnul pururea, căci Domnul Dumnezeu este stânca veacurilor”. (Isaia 26,4)

abnegaţie au încercat să creeze 
o organizaţie bisericească pen-
tru parohiile ortodoxe române 
de pe teritoriul Ungariei.

De ce au dorit ei să afir-
me identitatea naţională a 
românilor din Ungaria prin 
Biserică?

Pentru că şi la românii din 
Ungaria tradiţiile, obiceiurile 
şi limba au fost afirmate, 
susţinute şi răspândite prin 
Biserica Ortodoxă Română, 
ca instituţie de bază şi de şco-
lile confesionale conduse de 
Biserică. Se poate afirma cu 
hotărâre că Biserica Ortodoxă 
a fost de la începuturile ei, şi 
este până în zilele noastre, 
sprijinul spiritual, duhovni-
cesc, în vremuri de restrişte, 
dar şi la bucurii, a dreptmă-
ritorilor creştini de pe aceste 
meleaguri.

Să ne întoarcem în trecut 

şi să ne amintim de cele mai 
importante evenimente care au 
dus la înfiinţarea şi mai târziu 
la reactivarea Eparhiei Orto-
doxe Române din Ungaria în 
urmă cu zece ani.

Parohiile ortodoxe române 
din Ungaria, din clipa înte-

meierii lor erau subordonate 
autorităţilor bisericeşti orto-
doxe române (mitropoliţilor 
sau episcopilor), care aveau 
jurisdicţie asupra zonei în 
care se găseau acestea. Co-
munitatea din Giula, în anul 
1651, se găsea sub oblăduirea 
mitropolitului Sofronie, care 
îşi avea sediul la Mânăstirea 
Hodoş-Bodrog.

O schimbare de mare im-
portanţă s-a produs în viaţa 
comunităţilor bisericeşti din 
aceste părţi după anul 1790, 
când patriarhul Arsenie Cer-
noievici aşează aici un număr 

de sârbi care organizează, în 
locul episcopiei Lipovei, o 
episcopie sârbă la Arad. De 
această episcopie ţineau co-
munităţile din jurul oraşului 
Giula şi parohiile din Bihor.

În anul 1864, datorită înţe-
lepciunii marelui mitropolit 

Andrei Şaguna, de la 
a cărui naştere în anul 
trecut am sărbătorit bi-
centenarul, a reînfiin-
ţat vechea Mitropolie 
a Ardealului. După re-
înfiinţarea Mitropoliei 
Ardealului, din cele 17 
comunităţi bisericeşti 
existente atunci în Unga-
ria, nouă au aparţinut de 
Episcopia Aradului, iar 
opt de Vicariatul Orto-
dox Român din Oradea.

Comunităţile biseri-
ceşti aparţinătoare Epi-
scopiei Aradului erau 
înglobate în Protopo-
piatul Aradului şi al 
Chişineului, parohiile 
supuse Vicariatului Ora-
diei ţineau de Oradea, iar 

Micherechiul şi Crâstorul de 
Tinca. Această repartiţie s-a 
menţinut până în anul 1920, 
când s-a trasat frontiera între 
România şi Ungaria. Astfel, 
19 comunităţi bisericeşti au 
rămas din nou fără nici o orga-
nizaţie bisericească, neavând 
nici o legătură cu episcopii 
lor legiuiţi.

În această situaţie Consis-
toriul Ortodox Român din 
Oradea a încredinţat pe proto-
singhelul Ghenadie Gh. Bogo-
ievici, parohul Budapestei, să 
fie conducătorul duhovnicesc 



(Urmare din pag. 1)
al acestor parohii, încredinţare întărită şi 
de către Episcopia Aradului.

Mitropolitul Nicolae Bălan al Ardea-
lului în 1923 a trimis o scrisoare particu-
lară episcopului sârb de Buda, Gheorghe 
Zubcovici, în care l-a rugat să ia sub 
grija sa părintească, în cele dogmatice şi 
spirituale, parohiile ortodoxe române din 
Ungaria, dar episcopul nu s-a arătat dis-
pus a se amesteca în treburile românilor 
ortodocşi de aici.

Eforturile de a crea o organizaţie 
bisericească pentru parohiile ortodoxe 
române din Ungaria au continuat. În acest 
sens amintim Adunarea din Bichişciaba 
din 1927: „menirea acestei adunări a fost 
întocmirea planului de organizare”. Tot 
la Bichişciaba a avut loc 
în anul 1929 o aduna-
re în acelaşi sens. S-a 
mai ţinut o adunare la 
Chitighaz în 1932, care 
a declarat: „înfiinţarea 
Protopopiatului Ortodox 
Român din Ungaria”. 
În 1934 în oraşul Giula 
s-a întrunit Sinodul pro-
topresbiterial, care s-a 
transformat în „Congres 
Naţional al Ortodocşilor 
români din Ungaria”, 
care a declarat: „este 
absolut necesar a ne or-
ganiza într-o eparhie 
independentă”.

Şirul evenimentelor ar 
putea fi continuat. Chiar 
şi Patriarhia Ecumenică 
a pregătit un plan pentru 
a se soluţiona problema, plan care preve-
dea înfiinţarea în Ungaria a trei episcopii: 
una pentru români, alta pentru sârbi şi un 
mitropolit pentru greci, cu sediul la Buda-
pesta. Nici acest plan n-a reuşit. Românii 
doreau să aibă un episcop la Giula.

După atâtea frământări rămase fără 
nici un rezultat, potrivit îndrumărilor 
episcopului Andrei Magieru al Aradu-
lui, s-a convocat în oraşul Giula, pe data 
de 27 martie 1946, Congresul Naţional 
Bisericesc, care a declarat: „înfiinţarea 
Eparhiei Ortodoxe Române din Ungaria, 
cu sediul la Giula”.

În urma hotărârilor Congresului Naţi-
onal Bisericesc se credea că s-a încheiat 
o epocă de grele încercări, că parohiile 
ortodoxe române din Ungaria vor avea o 
organizaţie bisericească canonică. Nu s-a 
întâmplat aşa! Episcopia nou înfiinţată, 
datorită unor împrejurări istorice nefa-
vorabile, nu şi-a început activitatea, nu a 
fost ales episcopul ei titular. 

Parohiile s-au organizat  într-un Vi-

Episcopia Ortodoxă Română din Ungaria la ceas aniversar
cariat Ortodox Român, recunoscut şi 
dependent canonic de Patriarhia Română 
şi recunoscut şi de către Statul Maghiar.

După 51 de ani de la hotărârea istorică 
din 27 martie 1946, Sfântul Sinod al Bise-
ricii Ortodoxe Române, în şedinţa sa din 
13-14 februarie 1997, a reactivat şi a pus 
în aplicare: „hotărârile Sfântului Sinod al 
Bisericii Ortodoxe Române din 12 iulie şi 
4 octombrie 1950, privind organizarea şi 
funcţionarea Episcopiei Ortodoxe Româ-
ne cu sediul la Gyula-Ungaria, ca răspuns 
la hotărârea Congresului Naţional de la 
Gyula, din 27 martie 1946”.

Întorcând ceasornicul vremii cu zece 
ani în urmă, ne amintim foarte bine de 
memorabila zi de 30 ianuarie 1999, praz-
nicul Sfinţilor Trei Ierarhi, când a fost 

zi, sub conducerea Înaltpreasfinţitului 
Părinte Nicolae, Arhiepiscopul Timişoa-
rei şi Mitropolitul Banatului, Adunarea 
Eparhială a Episcopiei Ortodoxe Române 
din Ungaria, transformată în Colegiu 
Electoral Bisericesc, a ales cu unanimi-
tate ca urmaş al Preasfinţitului Părinte 
Episcop Sofronie, în scaunul episcopal 
de la Giula, pe Preacuviosul Părinte 
Arhimandrit Siluan Mănuilă. Ceremonia 
hirotoniei şi întronizării Preasfinţitului 
Părinte Episcop în scaunul vlădicesc al 
Giulei a avut loc în data de 8 iulie 2007, în 
luminata zi a prăznuirii Sfinţilor Mucenici 
Epictet şi Astion, a căror sfinte moaşte se 
află şi în Catedrala Episcopală din Giula. 
Anul acesta, în 8 iulie, se vor împlini doi 
ani de activitate păstorească ca episcop, 

cu rezultate binecuvân-
tate de Dumnezeu, a 
Preasfinţitului Părinte 
Episcop Siluan.

A face un bilanţ po-
zitiv sau negativ despre 
activitatea Episcopiei 
Ortodoxe Române din 
Ungaria în cei zece ani 
de existenţă nu stă în pu-
terile noastre. Cu sigu-
ranţă, timpul şi forurile 
bisericeşti competente 
o vor face la vremea 
potrivită.

Ne bucurăm de un 
asemenea eveniment şi 
Îi mulţumim pentru toate 
Bunului Dumnezeu Cel 
în Treime lăudat, pe care 
Îl rugăm să ne dăruiască 
toate bucuriile sufleteşti, 

în aceste momente de aniversare şi să 
ne ocrotească cu iubirea Sa de oameni. 
Părintele luminilor să ne binecuvinteze 
şi să ne călăuzească şi pe mai departe în 
strădania noastră de a ţine vie şi mereu 
aprinsă flacăra credinţei ortodoxe române 
pe aceste meleaguri binecuvântate.

Prot. Pavel Ardelean
Vicar eparhial

ales Primul Episcop titular al Eparhiei Or-
todoxe Române din Ungaria, în persoana 
Preasfinţiei Sale, Preasfinţitului Părinte 
Episcop Sofronie Drincec, iar membrii 
Adunării Eparhiale şi reprezentanţii 
oficiali la alegerea Primului Episcop, săr-
bătoreau cu un legitim zâmbet încrezător, 
scrierea unei noi pagini în istoria turmei 
mici dreptmăritoare din Ungaria.

Preasfinţitul Părinte Episcop Sofronie 
a fost hirotonit şi instalat ca Întâistătător 
al Eparhiei noi în 21 februarie 1999, la 
evenimentul istoric participând însuşi 
Preafericitul Părinte Patriarh Teoctist, 
înconjurat de un numeros sobor de ierarhi, 
membri ai Sfântului Sinod al Bisericii 
Ortodoxe Române. Preasfinţitul Părinte 
Episcop Sofronie a păstorit cu vrednicie 
timp de opt ani această Eparhie, fiind 
chemat în ţară la o altă responsabilitate 
bisericească.

Data de 11 martie 2007 se poate con-
semna, de asemenea, ca un eveniment în-
semnat din viaţa tinerei eparhii. În această 
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În spectrul creştinismului 
contemporan, Biserica Or-
todoxă este singura Biserică 
numită „comuniunea sfinţilor” 
şi are drept scop sfinţirea sau 
îndumnezeirea omului în Iisus 
Hristos. Biserica romano-cato-
lică relativizează toată puterea 
sfinţeniei într-un har creat, 
transpus în instituţionalismul 
eclezial şi în infailibilitatea pa-
pală. Confesiunile protestante 
şi neoprotestante neagă cultul 
sfinţilor, reducând creştinismul 
la un umanism şi eticism rela-
tiv şi perisabil. În civilizaţia 
post-modernă, cultura, artele 
şi sportul se substituie de multe 
ori religiei, impunându-şi drept 
idoli sau staruri pe exponenţii 
şi reprezentanţii acestora, ca 
unice modele de desăvârşire 
umană. În acest sens, creşti-
nismul ortodox contemporan 
trebuie să îi readucă pe sfinţi 
în teologia ortodoxă, în viaţa 
cotidiană şi în preocupările 
credincioşilor de astăzi. De 
fiecare dată când intrăm într-o 
Biserică Ortodoxă suntem 
transpuşi într-o lume a sfinţe-
niei şi a îndumnezeirii. Părinţii 
Bisericii au numit Biserica 
„cerul pe pământ” pentru că 
Pantocratorul reprezintă cobo-
rârea Fiului lui Dumnezeu sau 
a cerului în istorie şi în umani-
tate, icoana Maicii Domnului 
din cavitatea altarului, repre-
zintă actul prin care Fiul lui 
Dumnezeu coboară din cer pe 
pământ şi ia trup din Fecioara 
Maria, iar Sfânta Masă Îl are 
pe Hristos euharistic alături 
de toţi sfinţii. În iconografie, 
Dumnezeu ia trup din Maica 
Domnului, rămâne în istorie 
prin Euharistie şi se întrupea-
ză în sfinţi, care sunt roadele 
îndumnezeirii şi ale sfinţeniei. 
Şi în tradiţia populară creştină, 
Hristos este numit şi înfăţişat 
ca „soare al dreptăţii” sau 
„împărat al cerului şi al pămân-
tului”, Maica Domnului este 
numită şi zugrăvită ca o „lună 
cerească” sau „împărăteasa ce-
rurilor”, iar sfinţii sunt stelele 
luminoase care împodobesc 
„cerul sfinţeniei” sau „împă-
răţia lui Dumnezeu”.

Sfinţii – modele de trăire 
creştină

Sfinţii sunt prezenţi nu nu-
mai în Biserică, ci şi în viaţa, 
ocupaţiile şi greutăţile creşti-

Vieţile sfinţilor – paradigmă duhovnicească a 
creştinilor de astăzi

nilor de astăzi. În primul rând, 
sfinţii din toate timpurile şi 
din toate locurile sunt modele 
desăvârşite de vieţuire creştină. 
Sfinţii sunt creştinii autentici, 
care în lupta cu păcatul şi 
răul, au luptat până la sânge, 
uneori cu sacrificiul vieţii lor. 
Virtuţile sfinţilor reprezintă 
căi de urmare a lui Hristos, de 
purtare a Crucii şi de împlinire 
a destinului creştin. În Vieţile 
Sfinţilor atributul sfinţeniei în-
seamnă depăşirea permanentă 
a omului sau transfigurarea 
neîncetată în harul divin al lui 
Hristos şi dăruirea necondiţi-
onată faţă de semenii lor. Şi 
noi, creştinii de astăzi, avem 
menirea de a refuza pactul cu 
răul, compromisurile şi de a 
stopa şi a învinge – asemenea 
sfinţilor – răul din lume şi din 
viaţa noastră. Pe de altă parte, 
modelul de vieţuire creştină 
constă în trăirea vieţii în Hris-
tos, în împlinirea Evangheliei 
şi în imitarea sfinţilor, dar şi 
prin conlucrarea noastră cu ha-
rul divin, pentru realizarea unei 
epectaze reale, şi în dragostea 
sau dăruirea noastră faţă de 
orice om, indiferent dacă este 
credincios sau necredincios. 
Pe baza sfinţeniei şi a Vieţi-
lor Sfinţilor se poate redefini 
astăzi statutul de creştin şi 
creştinism. Sfinţenia înseamnă 
identificarea deplină a creşti-
nilor cu Hristos, hristificarea 
lor sau trăirea vieţii în Hristos. 
„Ce sunt creştinii? întreabă 
părintele Justin Popovici. Creş-
tinii sunt purtători de Hristos 
şi, în consecinţă, purtători 
şi posesori ai vieţii veşnice; 
aceasta pe măsura credin ţei 
lor şi pe măsura sfinţeniei 
lor, care este rodul credinţei. 
Sfinţii sunt creştinii cei mai 
desăvârşiţi, care s-au sfinţit în 
gradul cel mai înalt cu putin-
ţă, prin exercitarea credinţei 
în Domnul Iisus Hristos Cel 
Înviat şi veşnic viu… Întreaga 
lor viaţă este din Hristos şi, 
de aceea, este în întregime o 
Hristo-viaţă, gândirea lor este 
o Hristo-gândire, simţirea lor 
este o Hristo-simţire. Ceea ce 
este a lor, este mai întâi a lui 
Hristos şi apoi a lor” (Arhi-
mandrit Justin Popovici, Omul 
şi Dumnezeul-Om, traducere 
Ioan I. Ică, Editura Deisis, 
Sibiu, 1997, p. 98).

Sfinţii – păzitorii vieţii 
noastre

În al doilea rând, sfinţii 
sunt ocrotitorii vieţii noastre. 
În vechime, creştinii purtau 
numele sfinţilor, cunoşteau 
viaţa lor şi încercau să urmeze, 
după putinţă, virtuţile acestora. 
De asemenea, fiecare casă 
creştină avea un sfânt ocrotitor 
sau proniator, deoarece familia 
creştină este „a doua biserică” 
şi un alt „altar de închinare şi 
de cinstire a lui Dumnezeu”. 
Şi popoarele creştine aveau 
şi trebuie să aibe un sfânt 
ocrotitor - care reprezintă un 
model de sfinţire a neamului 
(grecii îl au pe Sfântul Apos-
tol Pavel, latinii pe Sfântul 
Apostol Petru, românii pe 
Sfântul Apostol Andrei, ruşii 
pe Sfântul Ierarh Nicolae, indi-
enii pe Sfântul Apostol Toma, 
sârbii pe Sfântul Sava). Sfinţii 
sunt modele de desăvârşire şi 
pentru ocupaţiile şi profesiile 
umane: Sfinţii Trei Ierarhi sunt 
ocrotitorii studenţilor, elevilor 
şi profesorilor prin înţelep-
ciunea şi elocinţa lor; Sfinţii 
Spiridon şi Pantelimon, Sfinţii 
Doctori fără de arginţi Cosma 
şi Damian sunt modele pentru 
medicină; Sfântul Iosif cel 
Nou de la Partoş, prin puterea 
pe care o are asupra focului, 
este ocrotitorul pompierilor; 
Sfânta Varvara este ocrotitoa-
rea minerilor, prin curajul de 
a sta în adâncul pământului; 
Sfântul Gheorghe, prin vitejia 
şi biruinţa asupra balaurului 
este ocrotitorul militarilor.

În Tradiţia Ortodoxă Dum-
nezeu este izvorul tuturor 
darurilor şi al harului divin. 
Dumnezeu este dăruitorul care 
îşi revarsă iubirea şi bunătatea 
Sa în darurile sfinţilor, ale creş-
tinilor şi ale tuturor oamenilor: 
„Că toată darea cea bună şi tot 
darul desăvârşit de sus este, 
pogorând de la Tine, Părintele 
luminilor”. Maica Domnului 
este numită „cea plină de har”, 
deoarece a purtat în pântecele 
ei pe Dumnezeu-Omul, izvorul 
haru lui şi al darurilor. Iar sfinţii 
primesc daruri şi harisme de 
la Dumnezeu în funcţie de 
virtuţile, minunile şi faptele 
bune pe care le cultivă şi le îm-
plinesc în viaţa lor. De aceea, 
în aghiologia ortodoxă fiecare 
sfânt are un dar sau o harismă 

deosebită – ca o încununare 
a luptei şi jertfei lui creştine, 
dar şi pentru a le împărtăşi 
semenilor lor.

Sfinţii – ajutătorii noştri 
în necazuri

Sfinţii sunt prezenţi în viaţa 
noastră cu darurile pe care le 
au ca să-i ajute pe oameni în 
neputinţele şi încercările lor: 
Sfiinţii Ioachim şi Ana sunt 
ajutătorii celor care nu pot avea 
copii; Sfântul Nicolae este mi-
luitorul săracilor, al orfanilor 
şi al copiilor; Sfântul Nectarie 
al Eghinei este ajutător pentru 
bolile de cancer; Sfântul Ioan 
Rusul al Eviei este vindecător 
pentru bolile de oase; Sfântul 
Stelian este ajutătorul prunci-
lor; Sfântul Haralambie ajută la 
vindecarea animalelor; Sfântul 
Procopie este ocrotitorul celor 
căsătoriţi; Sfântul Mina este 
ajutătorul şi sprijinitorul celor 
care pierd bani, al celor care 
pierd obiecte, al celor care au 
bunuri împrumutate şi nu le 
pot recupera.

Nu numai viaţa practică şi 
experienţa duhovnicească ale 
creştini lor, ci şi teologia în an-
samblul ei, nu pot fi concepute 
fără Vieţile Sfinţilor. Sfinţii 
sunt teologii Bisericii prin 
excelenţă, întrucât au reuşit să 
îmbine în mod admirabil teoria 
sau cunoaşterea teologică cu 
experienţa liturgică şi ascetică 
a Bisericii. Adevărata teologie 
a Bisericii este aghiologia 
ortodoxă sau Vieţile Sfinţilor. 
În acest sens, părintele Justin 
Popovici afirma că „Vieţi-
le Sfinţilor sunt Dogmatica 
practică. Ele sunt Dog matica 
experimentală, Dogmatica 
devenită trăire în viaţa cea 
sfântă a oamenilor sfinţi ai lui 
Dumnezeu… Cu viaţa lor sfân-
tă şi cu feţele lor sfinte, sfinţii 
lui Dumnezeu încredinţează 
în chip convingător şi adevă-
rat şi toate celelalte dogme 
despre Biserică, despre har, 
despre Sfintele Taine, despre 
Sfintele virtuţi, despre om, 
despre păcat, despre Sfintele 
moaşte, despre Sfintele icoane 
şi despre toate celelalte ce alcă-
tuiesc iconomia divino-umană 
a mântuirii”. (Arhim. Justin 
Popovici, Omul şi Dumnezeul-
Om, p. 106).
Pr. Dr. Iconom Stavrofor Cornel Toma

Braşov
(Continuare în numărul următor)
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Evenimente importante din viaţa Episcopiei în anul 2008
20 noiembrie – Cu ocazia 

Sărbătorii închinate Sfântului 
Grigorie Decapolitul, Ocroti-
torul Sfintei Mânăstiri Bistriţa, 
PS Siluan a vizitat această mâ-
năstire, slujind la Sfânta Litur-
ghie împreună cu PS Gherasim 
al Vâlcei şi ceilalţi ierarhi aflaţi 
la hram. Cu binecuvântarea PS 
Gherasim, la Praznicul Intrării 
în Biserică a Maicii Domnului, 
Ierarhul Julei a slujit la Sfânta 
Mânăstire Iezer, unde se află 
Moaştele Sfântului Cuvios An-
tonie de la Iezerul-Vâlcea.

22 noiembrie – La Giula a 
avut loc Ziua Culturală a Ro-
mânilor din Ungaria, organizată 
de AŢRU, manifestare la care a 
participat şi PS Siluan.

27 noiembrie – La sediul 
Facultăţii de Arte Frumoase 
din Seghedin a fost inaugurată 
o expoziţie de sculptură şi pic-
tură a artistului Ştefan Oroian 
din Giula.

Consulatul General al Ro-
mâniei la Seghedin a organizat 
recepţia oficială pentru Ziua 
Naţională a României. La am-
bele manifestări a participat şi 
PS Siluan, însoţit de o delegaţie 
din partea Episcopiei.

29 noiembrie – La sediul 
UCRU din Giula a avul loc 
cea de-a 18-a ediţie a Simpozi-
onului Institutului de Cercetări 
al Românilor din Ungaria. La 
inaugurarea acestui eveniment 
a participat şi PS Siluan.

30 noiembrie – 1 decem-
brie – La Alba Iulia, sub protia 
PF Părinte Patriarh Daniel a 
avut loc slujba de resfinţire a 
Catedralei Arhiepiscopale, în 
urma lucrărilor de restaurare, 
Sfânta Liturghie Arhierească 
la care au participat membrii 
Sfântului Sinod prezenţi la 
sărbătoare şi sfinţirea picturii 
Paraclisului Facultăţii de Teo-
logie. Preafericirii Sale i-a fost 
acordat titlul de Doctor Honoris 
Causa de către Universitatea 
„1 Decembrie 1918” din Alba 
Iulia.

Cu ocazia aniversării Zilei 
Naţionale a României, Prea-
fericitul Părinte Patriarh Da-
niel a dezvelit statuile Regelui 
Ferdinand şi a Reginei Maria 
şi împreună cu alţi Ierarhi din 
Sfântul Sinod a săvârşit în 
Catedrala din Alba Iulia slujba 

de Te Deum. La toate aceste 
manifestări a participat şi PS 
Siluan.

3 decembrie – Consulatul 
General din Giula a oferit re-
cepţia oficială cu ocazia Zilei 
Naţionale a României, la care 
au fost prezenţi Chiriarhul şi o 
delegaţie din partea Episcopiei 
noastre.

4 decembrie – La Giula 
a avut loc hramul Catedralei 
Episcopale, la care potrivit 

subsolul acestei Catedrale, cu 
hramul Sfântul Ierarh Nicolae. 
La manifestări a fost prezent 
şi PS Siluan, reprezentând 
Episcopia Ortodoxă Română 
din Ungaria.

7 decembrie – Cu ocazia 
Sfântului Ierarh Nicolae, hra-
mul bisericii româneşti din 
Bichişceaba, PS Siluan a slujit 
Sfânta Liturghie împreună cu 
un sobor de preoţi şi diaconi, 
pentru credincioşii acestei pa-

tradiţiei din anii precedenţi, la 
Sfânta Liturghie săvârşită de 
PS Siluan şi preoţii Episcopiei 
Ortodoxe Române din Ungaria 
au participat copiii de la Grădi-
niţa, Şcoala Generală şi Liceul 
Românesc din Giula, care au 
prezentat la final un frumos 
program artistic şi au primit 
din partea Ierarhului daruri de 
Sfântul Nicolae.

5–6 decembrie – La Arad 
au avut loc mai multe mani-
festări la care a fost prezent 
Întâistătătorul Bisericii noastre. 
Preafericitului Părinte Patriarh 
Daniel i-a fost decernat titlul 
de Doctor Honoris Causa al 
Universităţii „Aurel Vlaicu” şi 
al Universităţii „Vasile Goldiş” 
din Arad şi împreună cu PS 
Timotei al Aradului, Ienopolei, 
Hălmagiului şi Hunedoarei şi 
cu alţi Ierarhi din Sfântul Sinod 
a săvârşit slujba de sfinţire a 
noii Catedrale Episcopale cu 
hramul „Sfânta Treime” din 
Arad şi a Paraclisului de la 

rohii. La slujbă a fost prezent 
şi Excelenţa Sa, Dl. Ioan Fo-
doreanu, Consulul General al 
României la Giula.

11 decembrie – Episcopia 
Ortodoxă Română din Ungaria, 
împreună cu Ministerul Culturii 
şi Cultelor de la Bucureşti şi în 
parteneriat cu alte instituţii din 
România şi Ungaria a organizat 
la Centrul Cultural Român din 
Giula un Simpozion omagial 
dedicat aniversării a 200 de 
ani de la naşterea Marelui 
Mitropolit Andrei Şaguna al 
Ardealului. La manifestare au 
participat nouă Ierarhi, membri 
ai Sfântului Sinod al BOR: ÎPS 
Laurenţiu al Ardealului, PS Ca-
linic al Argeşului şi Muscelului, 
PS Timotei al Aradului, PS 
Sofronie al Oradiei, PS Lucian 
al Caransebeşului, PS Nicodim 
al Severinului şi Strehaiei, PS 
Daniil al Daciei Felix, PS Paisie 
Lugojanul şi Ierarhul locului. 
Între conferenţiarii de seamă 
s-au numărat PS Sofronie al 

Oradiei, Pr. Prof. Univ. Dr. 
Mircea Păcurariu, Profesor de 
Istoria Bisericii Ortodoxe Ro-
mâne al Facultăţii de Teologie 
Ortodoxă din Sibiu, Prof. Univ. 
Dr. Ioan Bocşan, Prorectorul 
Universităţii „Babeş Bolyai” 
din Cluj-Napoca şi D-na Maria 
Berenyi, Directorul Institutului 
de Cercetări al Românilor din 
Ungaria.

Simpozionul a cuprins şi o 
masă rotundă despre ridicarea 
unei statui a Marelui Mitropolit 
Şaguna la Giula şi înfiinţarea 
unui Muzeu al Episcopiei Orto-
doxe Române din Ungaria şi s-a 
încheiat cu un frumos program 
cultural.

14 decembrie – În cadrul 
Sfintei Liturghii săvârşite în 
Catedrala Episcopală din Vâr-
şeţ de către PS Daniil al Daciei 
Felix, PS Siluan al Giulei şi 
PS Paisie Lugojanul, Episcop-
vicar al Arhiepiscopiei Timi-
şoarei, Părintele Protosinghel 
Longhin Muncean, Eclesiarh 
al acestei Catedrale, a fost 
hirotesit Arhimandrit, în urma 
acordării acestei distincţii de 
către Sfântul Sinod al Bisericii 
Ortodoxe Române.

16 decembrie – La Cate-
drala Episcopală, Chiriarhul şi 
vieţuitorii Sfintei Episcopii au 
primit grupul colindătorilor din 
Făget şi Tomeşti, condus de Dl. 
Ioan Olteanu, Directorul Casei 
de Cultură din Făget.

17 decembrie – La Liceul 
Românesc din Giula a avut 
loc serbarea de sfârşit de an, la 
care a participat şi Episcopul 
Giulei.

25 decembrie – La Săr-
bătoarea Naşterii Domnului, 
Ierarhul Giulei a săvârşit Sfânta 
Liturghie în Catedrala Episco-
pală din Giula, împreună cu 
soborul Sfintei Catedrale.

26 decembrie – Parohia din 
Govândari-Reşiţa, care este 
înfrăţită cu parohia Micherechi, 
a aniversat 10 ani de la sfinţirea 
bisericii. Ierarhul Giulei a slujit 
Sfânta Liturghie împreună cu 
PS Lucian al Caransebeşului în 
biserica din Govândari.

27 decembrie – În cea de-a 
treia zi de Crăciun, PS Siluan a 
săvârşit Sfânta Liturghie Arhie-
rească împreună cu un sobor de 
preoţi în satul natal Chelmac, 
cu binecuvântarea PS Timotei 
al Aradului.
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