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† SILUAN

din mila lui Dumnezeu
Episcopul Eparhiei Orto-
doxe Române din Ungaria

Iubitului cler, cinului mona-
hal, dreptmăritorilor creştini 
şi creştine din de Dumnezeu 
păzita Episcopie Ortodoxă 
Română din Ungaria, har, 
milă şi pace de la Dumnezeu 
Tatăl, iar de la noi părintească 
îmbrăţişare!

Iubiţi fraţi şi surori în Hris-
tos Domnul,

Hristos a înviat!

„Dar ei Îl rugau stăruitor, 
zicând: rămâi cu noi, căci este 
spre seară şi s-a plecat ziua. 
Şi a intrat să rămână cu ei” 
(Luca 24, 29). Sunt cuvintele 
sau mai degrabă rugăciunea 
stăruitoare rostită de către doi 
dintre ucenicii Mântuitorului 
Iisus Hristos, la scurtă vreme 
după Învierea Sa din morţi. 
Ceea ce ne atrage atenţia în 
această relatare evanghelică 
despre întâlnirea ce a avut 
loc pe drumul către Emaus 
este faptul că ucenicii nu Îl 
recunosc la început pe Domnul 
Cel Înviat, înfăţişarea Lui este 
schimbată, dar ei îşi doresc cu 
multă putere ca Omul Acesta 
necunoscut Care s-a apropiat 
de ei şi I-a cercetat, Care le-a 
vorbit atât de frumos şi care 
le-a aprins inimile atunci când 
le tâlcuia pe cale din Scripturi, 
Omul Acesta să rămână cu ei. 
Să se bucure în continuare de 
prezenţa Lui.

Şi pentru că rugăciunea 
stăruitoare a omului nu rămâne 
neascultată, Domnul Hristos 
le-a îndeplinit cererea şi a in-
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trat să cineze cu ucenicii Săi. 
Doar pentru aceea a venit în 
lume, pentru om şi pentru mân-
tuirea lui. Pe care a şi lucrat-o, 
din punctul Său de vedere, 
până la sfârşit, prin Jertfa de 
pe Crucea Golgotei.

De fapt legătura spiritua-

lă a Domnului Iisus Hristos 
cu ucenicii Săi, cei care mai 
târziu aveau să fie Sfinţii Săi 
Apostoli, trimişii Săi în lume, 
a fost o legătură specială. El i-a 
ales, chemându-i pe fiecare pe 
nume, iar aceştia, în deplină 
libertate şi-au lăsat toate ale 

lor, familiile chiar, şi meseri-
ile, pentru a-L urma. Pentru a 
deveni pescari de oameni, după 
cum le-a făgăduit El (Matei 
4, 19; Marcu 1, 17). Dar mai 
întâi şi întâi de toate, ucenicii 
au răspuns chemării Domnului 
Hristos pentru că Acesta le-a 

câştigat încrederea prin Cu-
vântul şi Persoana Sa. Şi-au dat 
seama ucenicii că este bine să 
fie aproape de Domnul Hristos, 
căci El „are cuvintele vieţii 
celei veşnice” (Ioan 6, 68). Pe 
care şi ei o doreau.

Vreme de mai bine de trei 

ani de zile ucenicii au învăţat 
multe lucruri şi au văzut multe 
minuni săvârşite de Domnul 
Iisus Hristos. Au putut să 
vadă mulţimile nenumărate de 
oameni care, asemenea lor, au 
găsit ceva deosebit la Domnul 
Hristos şi au venit să-L caute 
şi să Îl asculte. De multe ori au 
avut prilejul să fie mulţumiţi 
pentru faptul că sunt ucenicii 
Lui. Dar, cu siguranţă, că nu 
s-au aşteptat la momentul fi-
nal al unei activităţi încărcate 
de roade şi plină de slavă, şi 
anume la vremea pătimirilor. 
De aceea, nu mică le-a fost tul-
burarea şi surprinderea atunci 
când au început toate aceste 
încercări.

Nimeni dintre oameni, ori-
cât de puternic ar fi, oricâtă 
experienţă de viaţă ar avea, 
nu ar fi fost în stare să treacă 
biruitor peste încercările la 
care a fost supus Domnul, în 
vremea Răstignirii Sale. Nici 
pentru Domnul Hristos, ca Om 
adevărat, având toate neputin-
ţele firii omeneşti, nu a fost 
prea uşor în aceste momente. 
Dovadă este chiar rugăciunea 
Sa din Grădina Ghetsimani: 
„Părintele Meu, de este cu 
putinţă, să treacă de la Mine 
paharul acesta! Însă nu pre-
cum Eu voiesc, ci precum Tu 
voieşti” (Matei 26, 39). Dar cu 
puterea Sa cea dumnezeiască 
El le-a împlinit pe toate, în lo-
cul omului şi pentru mântuirea 
lui, lucru pe care şi Dumnezeu 
Tatăl Cel din ceruri îl voieşte. 
Nici ucenicii Săi nu ar fi fost 
în stare de această lucrare. De 
aceea, bucuria revederii lor 
cu Domnul Iisus Hristos Cel 
Înviat a fost deplină, mai ales 
după ce nădejdea le-a fost pusă 
la grea încercare în momentul 

Maica Domnului – Doamna îngerilor, cu scene din 
Praznicele Împărăteşti şi chipuri de sfinţi, Muzeul Benaki – 

Atena, sec. XV.
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morţii Domnului. Atunci când L-au revă-
zut au cunoscut ei cu adevărat ce înseamnă 
învierea morţilor.

Dreptmăritori creştini 
şi creştine,

Din păcate experienţa morţii este un 
lucru obişnuit în lumea noastră, pe care fi-
ecare dintre noi o poate constata. Mai întâi 
la cei de lângă noi, din mediul în care tră-
im. Sau despre care auzim vorbindu-se. 
Apoi la cei dragi, la cei apropiaţi ai noş-
tri, la vremea hărăzită lor de Dumnezeu 
de a părăsi această lume. De fapt această 
experienţă este cea care ne marchează 
cel mai mult. Vine însă vremea când 
experienţa morţii o vom avea în mod 
personal. Este vorba despre momentul 
morţii noastre. Deşi dorinţa omului este 
aceea de a nu mai muri niciodată, nimeni 
nu poate scăpa de ceasul acesta tainic, 
dar şi cutremurător al morţii. Motivul 
pentru care de multe ori existenţa omului 
după moarte este contestată e tocmai 
faptul că în mod normal cel care a murit 
nu se mai întoarce la viaţă, pentru a da 
mărturie despre ceea ce se întâmplă cu el 
după momentul morţii sale. Însă Biserica 
aduce lumii o altă mărturie.

Viaţa omului se îndreaptă spre acest 
deznodământ încă din momentul venirii 
sale pe lume. Nu sunt puţine cazurile în 
care un nou-născut părăseşte deja lumea 
aceasta. Sau chiar fiinţa care îl aduce pe 
lume, mama, poate să îşi piardă viaţa la 
naşterea copilului. Ca să nu mai vorbim 
despre copiii zămisliţi dar nenăscuţi, 
care sunt trimişi fără voia lor înaintea lui 
Dumnezeu mai înainte de vreme.

De multe ori, însă, plecarea oamenilor 
din lumea aceasta se face mai repede 
decât era cazul, datorită violenţei. O altă 
plagă a lumii în care trăim şi care deşi este 
mult mai civilizată decât lumea în care a 
trăit Mântuitorul nostru Iisus Hristos, nu 
a reuşit nicidecum să scape de această 
nenorocire. Ba dimpotrivă, parcă astăzi se 
întâmplă mult mai multe rele şi la un nivel 
mult mai extins decât atunci.

Toate mărturisesc despre gravitatea 
morţii şi despre suferinţa care o însoţeşte. 
În faţa căreia omul trebuie să se plece, 
vrând-nevrând.

Dar din toate acestea a voit să ne scape 
pe noi Domnul. Prin tot ceea ce a făcut 
pentru noi. Mai întâi prin cuvântul Său 
Cel plin de putere, prin care a încercat să 
pună lucrurile în rânduială, dându-ne po-
runci de mântuire. Nu a plăcut Domnului 
să lase lucrurile la întâmplare, nici să îl 
lase pe om să facă doar ceea ce voieşte 

sau îi face plăcere. Pentru că de multe 
ori din neluare aminte sau din egoism se 
pot naşte multe rele. Dar nici nu a voit 
Dumnezeu să anuleze voinţa omului sau 
să înlăture toate relele din lume printr-o 
poruncă dumnezeiască. Pe toate cele câte 
se întâmplă în lumea aceasta le vede şi le 
cunoaşte Dumnezeu, dar intervine în chip 
deosebit doar acolo unde este cazul. Poartă 
de grijă lumii şi îi fereşte pe oameni de 
rele, dar nu înlătură în mod automat pute-
rea omului de a face rău. De aceea multe 

ducă misiunea Sa până la sfârşit, cu multă 
răbdare, dându-şi viaţa pentru noi oame-
nii, pentru ca şi noi să ne împărtăşim de 
veşnicia Sa cea fericită, în Împărăţia Ceru-
rilor. Moartea Sa, dar mai ales greutăţile, 
batjocoririle şi suferinţele care sunt legate 
de acest eveniment trist, dar mântuitor din 
viaţa Domnului, sunt cele care au pecetluit 
calea Sa în această lume, dar sunt în acelaşi 
timp lucrări dumnezeieşti şi mântuitoare, 
izvorâtoare de putere pentru tot omul care 
îşi pune nădejdea în Domnul.

Cu toţii avem slăbiciuni şi neputinţe, 
cu toţii suntem cuprinşi de teamă în 
multe momente ale vieţii noastre, dar 
mai ales atunci când viaţa ne este pusă 
în pericol sau când ceasul morţii pare de 
neînlăturat. Dar nu suntem nici primii şi 
nici ultimii oameni care trec prin aceste 
stări sufleteşti. Chiar şi ucenicii Dom-
nului, cei care au fost atât de aproape 
de Domnul Hristos şi care au putut să Îl 
vadă şi să simtă în chip nemijlocit pute-
rea Sa dumnezeiască şi ei au fost oameni 
asemenea nouă, chiar şi ei au trecut prin 
aceleaşi experienţe de viaţă ca şi noi. Şi 
devin, la rândul lor, pilde pentru noi.

Şi de câtă nădejde dătătoare nu sunt 
Sfintele Scripturi ale Testamentului 
celui Nou prin lucrurile despre care ne 
vorbesc! Mai ales datorită faptului că nu 
ne prezintă nişte eroi de basm, care fac 
faţă cu bine la orice provocări, ci pentru 
că vorbesc despre oameni ca şi noi, care 
au reuşit, cu ajutorul lui Dumnezeu, să 
se depăşească pe sine şi să biruiască 
greutăţile vieţii.

Ei sunt cei care au rămas alături de 
Domnul până la sfârşit, în încercările 

Sale (Luca 22, 28). Şi nu le-a fost uşor, 
dar pentru credincioşia lor au fost preţuiţi 
de Domnul şi au fost răsplătiţi. Ei sunt 
nu doar pildele, ci şi ajutătorii noştri, 
pentru că asemenea Domnului şi ei sunt 
vii înaintea lui Dumnezeu şi au putere 
ca să ne ajute. Să încercăm, aşadar, să le 
urmăm calea, ca să ne învrednicim şi noi 
de darurile pe care Dumnezeu le-a făcut 
lor. Şi asemenea celor doi ucenici, pe 
drumul către Emaus, să mărturisim şi noi 
că Hristos a înviat şi că bine ne este nouă 
să petrecem împreună cu El. Amin!

Al vostru al tuturor, de tot binele vo-
itor,

 † Siluan
Episcopul Eparhiei Ortodoxe 

Române din Ungaria

Dată în Reşedinţa noastră Episcopală 
din Giula, la Praznicul Învierii Domnului, 
în anul mântuirii 2009.

se şi întâmplă în lumea de azi. Aceasta nu 
înseamnă însă că Dumnezeu este de acord 
cu ele. Sau că nu are puterea de a pune 
lucrurile la punct. Are însă Dumnezeu o 
altă cale de a duce lucrurile la bun sfârşit, 
acolo unde doreşte El şi unde este cel mai 
bine pentru om. Pentru omul care a ajuns 
la desăvârşire, care nu mai este în stare 
să facă răul şi care se bucură neîncetat 
de Dumnezeu şi de toate darurile Sale. 
Iar calea aceasta este calea pe care şi El a 
umblat, este calea crucii.

Iubiţi credincioşi şi 
credincioase,

Învierea Domnului este Praznicul cel 
mare şi luminat care ne învaţă şi pe noi să 
umblăm pe această cale. Şi anume pe cea 
a purtării crucii personale, după exemplul 
Domnului nostru Iisus Hristos. Hristos 
Domnul, Fiul Tatălui Celui din Cer şi 
Dumnezeu adevărat fiind, a ales nu doar 
să se nască ca Om în această lume, ci să îşi 

(Urmare din pag. întâi)

Sfânta Treime, icoană portabilă din şcoala 
cretană, Muzeul Benaki, Atena, cca. 1500.



1 ianuarie –Cu ocazia intră-
rii în Noul An şi a Praznicului 
Sfântului Ierarh Vasile cel Mare, 
Arhiepiscopul Cezareei Capa-
dociei, Ierarhul Giulei a săvârşit 
Sfânta Liturghie şi slujba de Te 
Deum în Catedrala Episcopală, 
mulţumind lui Dumnezeu pen-
tru toate binefacerile pe care 
le-a revărsat asupra Episcopiei 
Ortodoxe Române din Ungaria 
în anul 2008.

4 ianuarie – În prima Du-
minică din noul an PS Siluan 
a săvârşit Sfânta Liturghie la 
biserica din Săcal, prezentându-l 
credincioşilor, la sfârşitul Sfintei 
Liturghii, pe noul preot slujitor 
în această parohie şi mânăstire, 
Ieromonahul Gheorghe.

6 ianuarie – La Sărbătoarea 
Bobotezei PS Siluan a oficiat 
Sfânta Liturghie şi Sfinţirea cea 
Mare a Apei la Catedrală, pentru 
credincioşii români din Giula 
Mare, după care a sfinţit Centrul 
Eparhial.

7 ianuarie – După săvârşirea 
Sfintei Liturghii, cu prilejul Praz-
nicului Soborului Sfântului Pro-
oroc Ioan Botezătorul, Ierarhul 
locului a sfinţit clasele Liceului 
Românesc „Nicolae Balcescu” şi 
instituţiile româneşti din Giula.

11 ianuarie – Împreună cu 
preotul locului, Cosmin Pop şi cu 
alţi clerici de la Centrul Eparhial, 
PS Siluan a săvârşit Sfânta Litur-
ghie pentru credincioşii ortodocşi 
români din Darvaş.

13 ianuarie – La Centrul 
Eparhial din Giula, PS Siluan 
l-a primit pe Domnul Dorin 
Frandeş, Directorul Filarmonicii 
din Arad.

15 ianuarie – La Apateu, 
ca în fiecare an, a avut loc co-
memorarea tradiţională a Po-
etului naţional român Mihail 
Eminescu, la care a participat 
şi Ierarhul locului. În cadrul 
acestei manifestări, organizată 
în principal de către Centrul de 
Documentare şi Informare al 
AŢRU şi Asociaţia pentru Cul-
tură, Spiritualitate şi Dezvoltare 
a Relaţiilor Transfrontaliere din 
Oradea, la Şcoala Generală din 
Apateu a avut loc cea de a 3-a 
ediţie a Concursului de poezii pe 
ţară „Mihail Eminescu” susţinut 
de elevi ai şcolilor din Ungaria 
în care se predă limba română, 
urmat de programul cultural 
susţinut de elevi de la „Palatul 
Copiilor” din Oradea. Comemo-
rarea a continuat la biserica pa-
rohială românească din localitate, 
unde în prezenţa Preasfinţitului 
Părinte Episcop Siluan, a Preo-
tului paroh, Prot. Origen Sabău, 
a celorlalte distinse oficialităţi 
şi a credincioşilor români apa-
teni, elevii Liceului „Nicolae 
Bălcescu” din Oradea îndrumaţi 
de Profesoara Alina Deliman 

Evenimente importante din viaţa Episcopiei în anul 2009
au prezentat un frumos moment 
literar, urmat de festivitatea de 
premiere a unor personalităţi 
care s-au implicat în activităţi 
culturale desfăşurate în cadrul 
comunităţii şi de o depunere de 
coroane de flori la bustul marelui 
poet din curtea bisericii.

18 ianuarie – Ierarhul Giu-
lei, împreună cu Preotul paroh 
Alexandru Şereş şi cu clerici de 
la Centrul Eparhial, a săvârşit 
Sfânta Liturghie la biserica din 

nal din Judeţele Arad, Oradea, 
Satu Mare şi Făget, în vederea 
încheierii unor protocoale de co-
laborare între Episcopia din Giula 
şi aceste instituţii culturale din 
România, pentru organizarea de 
programe culturale, atât la nivelul 
Episcopiei, cât şi în Parohii.

30 ianuarie – Cu prilejul hra-
mului, închinat Sfinţilor Trei Ie-
rarhi: Vasile cel Mare, Ioan Gură 
de Aur şi Grigorie Teologul, PS 
Siluan, împreună cu PC Vicar 
Eparhial Pavel Ardelean şi cu alţi 
clerici de la Centrul Eparhial au 
săvârşit Sfânta Liturghie Arhie-
rească în Paraclisului Episcopal 
din Giula.

1 februarie – PS Siluan, îm-
preună cu Preotul paroh Teodor 
Marc şi cu alţi clerici, de la Cen-
trul Eparhial şi din România, au 
slujit Sfânta Liturghie la biserica 
din Ciorvaş.

2 – 3 februarie – Cu ocazia 
vizitei oficiale în Ungaria a Pre-
şedintelui României, Domnul 
Traian Băsescu, Preşedintele 
Ungariei Solyom Laszlo a ofe-
rit un dineu la Muzeul de Arte 
Frumoase din Budapesta la care 
a fost invitat şi Ierarhul Giulei. 
La acest dineu au participat şi 
Ambasadoarea României la Bu-
dapesta, Excelenţa Sa, Doamna 
Irina Comaroschi, Domnul Con-
stantin Iuliu Aaron, Consulul 
General al României la Segedin, 
Domnul Ioan Fodoreanu, Consu-
lul General al României la Giula, 
Primarii din localităţile în care 
trăiesc români, reprezentanţii In-
stituţiilor româneşti din Ungaria, 
Nunţiul Apostolic Iuliusz Janos şi 
alţi invitaţi.

A doua zi, la Centrul Cultural 
din Giula, Domnul Traian Bă-
sescu s-a întâlnit cu conducătorii 
Instituţiilor româneşti din Un-
garia, între care s-a numărat şi 
Episcopia noastră şi cu membrii 
comunităţii româneşti din Un-
garia. După această întâlnire, PS 
Siluan împreună cu preoţii Epi-
scopiei şi mai mulţi credincioşi 
l-au întâmpinat pe Preşedintele 
României în Catedrala Episcopa-
lă, unde a fost săvârşită slujba de 
Te Deum, după care în faţa Cate-
dralei a fost prezentat un frumos 
program folcloric, de către tinerii 
dansatori din Micherechi.

După terminarea vizitei ofi-
ciale a Preşedintelui României, 
sub conducerea PS Siluan a avut 
loc la Centrul Eparhial din Giula 
o şedinţă de lucru cu preoţii Epi-
scopiei Ortodoxe Române din 
Ungaria, în legătură cu proiectele 
culturale pe anul 2009.

8 februarie – În Duminica 
Vameşului şi Fariseului, care 
inaugurează perioada Postului 
Mare, de pregătire pentru Sfin-

Crâstor. La Sfânta Liturghie a 
fost prezent Primarul Crâsto-
rului.

21 ianuarie – La Centrul 
Eparhial, PS Siluan i-a primit pe 
Prot. Origen Sabău şi pe Domnul 
Aurel Chiriac, Directorul Muzeu-
lui Ţării Crişurilor din Oradea.

22 ianuarie – La Reşedinţa 
Episcopală din Giula a avut 
loc şedinţa anuală de lucru a 
Consiliului Eparhial, la care au 
fost prezentate rapoartele de 
activitate ale Episcopiei pentru 
anul 2008. Cu acest prilej s-a 
stabilit înfiinţarea la Budapesta a 
Aşezământului Monahal „Sfântul 
Ioan Botezătorul” şi a Centrului 
Pastoral-Misionar şi Cultural 

„Sfântul Vasile cel Mare”, eve-
niment care se înscrie în seria 
manifestărilor dedicate Sfântului 
Vasile cel Mare, Arhiepiscopul 
Cezareei Capadociei şi a celor-
lalţi Sfinţi Capadocieni, în anul 
jubiliar închinat lor prin hotărârea 

Sfântului Sinod al Bisericii Orto-
doxe Române.

23 ianuarie – La sediul Uni-
unii Culturale a Românilor din 
Ungaria, a avut loc un cenaclu 
comemorativ, organizat de către 
UCRU şi Consulatul General al 
României la Giula, cu ocazia ani-
versării a 160 de ani de la Unirea 
Principatelor Române, la care 
a participat şi Ierarhul Giulei. 
Cu această ocazie, Corul „Pro 
Muzica”, din Giula, a prezentat 

un frumos concert de cântece 
româneşti.

24 ianuarie – Sub conducerea 
Preasfinţitului Părinte Episcop 
Siluan, la Centrul Eparhial din 
Giula s-a desfăşurat şedinţa anu-
ală de lucru a Adunării Eparhiale 
a Episcopiei Ortodoxe Române 
din Ungaria, care a fost dedicată 
Sfântului Vasile cel Mare şi 
celorlalţi Sfinţi Capadocieni. În 
Comisiile de lucru ale Adunării 
Eparhiale au fost prezentate 
rapoartele de activitate pentru 
anul 2008 şi s-au stabilit măsurile 
pastorale care trebuie adoptate 
în cadrul Episcopiei pentru anul 
în curs.

29 ianuarie – La Centrul 

Eparhial din Giula a avut loc o 
întâlnire de lucru între PS Si-
luan, împreună cu Permanenţa 
Consiliului Eparhial şi Directorii 
Caselor de Cultură şi cei de la 
Direcţiile pentru Cultură, Culte 
şi Patrimoniu Cultural – Naţio-  (Continuare în pag. a 4-a)
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Evenimente importante din viaţa Episcopiei în anul 2009
tele Paşti, Ierarhul Giulei, îm-
preună cu Părintele Vicar Pavel 
Ardelean şi alţi clerici, a slujit 
Sfânta Liturghie Arhierească la 
Catedrală.

9 februarie – La Reşedinţa 
Episcopală a avut loc o şedinţa de 
lucru a Permanenţei Consiliului 
Eparhial şi o întâlnire cu Domnul 
Hohn, de la Oficiul Monumente-
lor Istorice din Giula, în legătură 
cu posibilitatea executării unor 
lucrări de înlocuire a pardoselii 
din Catedrală.

12 februarie – La Centrul 
Eparhial din Giula, sub conduce-
rea PS Siluan a avut loc o şedinţă 
de lucru cu preoţii Episcopiei 
Ortodoxe Române din Ungaria, 
în vederea stabilirii proiectelor 
culturale ce urmează a fi orga-
nizate la parohii în acest an şi a 
finalizării concursurilor care au 
fost înaintate la Departamentul 
pentru Relaţiile cu Românii de 
Pretutindeni de la Bucureşti, 
pentru obţinerea de sprijin finan-
ciar în scopul realizării acestor 
proiecte.

13 februarie – Chiriarhul 
Giulei a efectuat o vizită de lucru 
la Oradea, în cadrul căreia s-a 
întâlnit cu Prot. Origen Sabău, 
Consilier Cultural al Episcopiei 
Ortodoxe Române din Ungaria, 
cu Doamna Ligia Mirişan, Di-
rectorul Direcţiei pentru Cultură, 
Culte şi Patrimoniu Cultural 
Naţional al Judeţului Bihor şi cu 
Domnul Aurel Chiriac, Directo-
rul Muzeului Ţării Crişurilor.

14–15 februarie – PS Siluan 
împreună cu Prot. Origen Sabău, 
Consilier Cultural şi Domnul 
Tiberiu Iuhas, Director al Ofi-
ciului AŢRU au făcut o vizită la 
sediul Centrului Judeţean pentru 
Cultură din Bistriţa (judeţul 
Bistriţa-Năsăud), unde în orga-
nizarea Părintelui Ioan Pintea şi 
a conducerii acestui Centru de 
Cultură a avut loc lansarea cărţii 
„Punţi: Bistriţa – Giula. 2008” 
şi o întâlnire cu invitaţii prezenţi 
la această manifestare. Împreună 
cu Părintele Ioan Pintea, autorul 
cărţii, cu Protopopul Bistriţei şi 
cu alţi preoţi, delegaţia giulană 
a vizitat Mânăstirea Salva, fi-
ind întâmpinaţi de către Maica 
Stareţă Emanuela şi de soborul 
maicilor. A doua zi, în Catedrala 
„Sfinţii Trei Ierarhi” din Bistriţa, 
PS Siluan a oficiat Sfânta Litur-
ghie înconjurat de un sobor de 
preoţi şi diaconi şi a acordat un 
interviu pentru un jurnal local 
din Bistriţa.

18 februarie – La sediul 
Episcopiei PS Siluan a acordat 
un interviu pentru emisiunea în 
limba română: „Ecranul nostru” 
a postului de televiziune MTV 1 
din Seged, despre rolul cuvântu-
lui scris şi al tipăriturilor pentru 
Biserica Ortodoxă Română şi 
a efectuat o vizită la mai multe 
instituţii româneşti din Giula 
(AŢRU; Foaia românească, Cen-
trul de Documentare şi Informare 
al AŢRU), în legătură cu statuia 
Mitropolitului Andrei Şaguna, 
cu deschiderea unui muzeu al 
Episcopiei Ortodoxe Române din 
Ungaria şi cu alte probleme.

19 februarie – La Centrul 
Eparhial, PS Siluan a primit-o 
pe Doamna Eva Iova Şimon, 

Mitropolitană din Cluj Taina 
Cununiei pentru tinerii Sergiu şi 
Adela Tomescu.

22 februarie – Cu ocazia 
împlinirii a zece ani de la întro-
nizarea Preasfinţitului Părinte 
Sofronie Drincec ca cel Dintâi 
Ierarh al Episcopiei Ortodoxe 
Române din Ungaria, în Cate-
drala Episcopală din Giula a 
fost săvârşită Sfânta Liturghie 
Arhierească de către Preasfinţitul 
Părinte Sofronie, actualmente 
Episcopul Oradiei, Preasfinţi-
tul Părinte Siluan, Episcopul 
Eparhiei Ortodoxe Române din 
Ungaria, membrii Permanenţe-
lor Consiliilor Eparhiale de la 
Oradea şi de la Giula, Protopopii 
Oradiei şi toţi preoţii Episcopiei 

2008. Tot la Palatul Patriarhiei a 
avut loc o întâlnire între delega-
ţia Patriarhiei Române formată 
din ierarhi ortodocşi români din 
diaspora şi condusă de către ÎPS 
Nifon şi o delegaţie din partea 
DRRP, condusă de Domnul 
Secretar de Stat Eugen Tomac, 
în legătură cu probleme legate 
de finanţarea de către DRRP 
a proiectelor pe anul 2009. La 
ambele întâlniri a fost prezent şi 
Ierarhul Giulei.

25-26 februarie – Sub con-
ducerea Preafericitului Părinte 
Patriarh Daniel, la Reşedinţa 
Patriarhală din Bucureşti a avut 
loc şedinţa ordinară de lucru a 
Sfântului Sinod al Bisericii Orto-
doxe Române, la care a participat 
şi Episcopul Eparhiei Ortodoxe 
Române din Ungaria.

27 februarie – Chiriarhul 
Giulei a efectuat o vizită la 
pictorul de icoane din Piteşti 
care pregăteşte icoanele pentru 
iconostasul capelei româneşti 
din Budapesta, pentru a constata 
care este stadiul de executare al 
icoanelor.

28 februarie – La Centrul 
Eparhial din Giula PS Siluan 
l-a primit pe Domnul Viorel 
Badea, Preşedintele Comisiei 
de Politică Externă a Senatului 
României, care a fost însoţit de 
către Domnul Consul General 
Ioan Fodoreanu. În Catedrala 
Episcopală din Giula, PS Siluan 
a săvârşit rânduiala logodnei pen-
tru tinerii Vasile Sucigan şi Oana 
Fodoreanu, iar la Micherechi, tot 
în aceeaşi zi, Ierarhul Giulei s-a 
întâlnit cu Domnul Ministru Va-
sile Blaga de la Ministerul Dez-
voltării Durabile din Bucureşti, 
cu Prefectul Judeţului Bihor, Ga-
vrilă Ghilea, cu Domnul Teodor 
Martin, Primarul Micherechiului 
şi cu alţi demnitari.

4 martie – Potrivit tradiţiei 
ortodoxe, în prima miercuri din 
Postul Mare, în Paraclisul Epi-
scopal de la Giula a fost săvârşită 
Liturghia Darurilor mai Înainte 
Sfinţite de către PS Episcop 
Siluan.

5 martie – La Centrul Eparhial 
din Giula PS Siluan i-a primit 
pe Părintele Svetomir Milicici 
şi pe Doamna preoteasă, din 
cadrul Eparhiei Ortodoxe Sârbe 
din Ungaria, care au adus din 
partea PS-ului Parinte Episcop 
Lukian invitaţia de a participa la 
hramul Catedralei Sârbeşti din 
Budapesta.

Preşedintele Autoguvernării 
Minoritare Locale Române din 
Bichiş, în vederea semnării unui 
protocol de colaborare între Epi-
scopie şi această Autoguvernare 
Locală, pentru proiecte legate de 
biserica noastră din Bichiş.

20 februarie – La invitaţia 
PS Vasile Someşanul, Episcop-
Vicar al Arhiepiscopiei Clujului, 
Chiriarhul Giulei a făcut o vizită 
la Cluj, fiind primit de către PS 
Sa la reşedinţa acestuia, după 
care a vizitat Mânăstirea Nicula, 
unde a fost însoţit de către Arhim. 
Andrei, Stareţul Mânăstirii, iar 
la Cluj s-a întâlnit cu Arhim. 
Teofil Roman, Eclesiarhul Ca-
tedralei Mitropolitane din Cluj 
şi cu Arhim. Dumitru Cobzaru, 
Exarhul Mânăstirilor din Mitro-
polia Clujului, Albei, Crişanei şi 
Maramureşului.

21 februarie – Cu binecuvân-
tarea ÎPS Bartolomeu, Arhiepi-
scopul Clujului şi Mitropolitul 
Mitropoliei Clujului, Albei, 
Crişanei şi Maramureşului, PS 
Siluan a săvârşit în Catedrala 

Ortodoxe Române din Ungaria. 
Răspunsurile liturgice la acest 
moment festiv şi aniversar au fost 
date de către un grup de semina-
rişti din Oradea şi de monahii 
de la Mânăstirea Sfânta Cruce 
din Oradea. La eveniment au 
participat Excelenţa Sa, Doamna 
Irina Comaroschi, Ambasadorul 
României la Budapesta, Domnii 
Consuli Generali Constantin Iu-
liu Aron de la Seghedin şi Ioan 
Fodoreanu de la Giula, Domnul 
Consul Vasile Nania de la Giula, 
Doamna Brânduşa Armanca, 
Directorul Institutului Cultural 
Român de la Budapesta, condu-
cători ai Instituţiilor româneşti 
din Giula şi alţi distinşi invitaţi.

24 februarie –În sala festivă 
„Teoctist Patriarhul” a Palatului 
Patriarhal din Bucureşti, sub 
preşedinţia PF Daniel, Patriarhul 
Bisericii Ortodoxe Române, s-a 
desfăşurat şedinţa anuală de lucru 
a Adunării Naţionale Bisericeşti, 
în care au fost prezentate rapoar-
tele de activitate ale Bisericii 
Ortodoxe Române pentru anul 
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