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Copiii află în Familia mare 
a Bisericii că din iubire Dum-
nezeu a creat lumea şi pe om 
pentru a participa la viaţa, feri-
cirea şi slava Sa veşnică. Iubi-
rea jertfelnică a Mântuitorului 
Iisus Hristos are ca scop 
mântuirea şi fericirea veşni-
că a oamenilor. În virtutea 
iubirii, omul este persoană 
liberă, unică şi irepetabilă, 
creată după chipul şi asemă-
narea lui Dumnezeu. Iubirea 
divină este singura putere 
care nu depersonalizează, ci 
dă persoanei umane valoare 
eternă. Această iubire ne 
ajută să-i acordăm semenului 
nostru atenţie şi să nu-i anu-
lăm identitatea şi unicitatea. 
Comuniunea noastră de iu-
bire cu Dumnezeu ne dăru-
ieşte sentimentul profund al 
continuităţii generaţiilor şi al 
comuniunii dintre ele. Prin 
iubirea sfântă a rugăciunii 
intrăm în comuniune cu 
Sfinţii din toate timpurile, 
dar şi cu moşii şi strămoşii 
noştri care au trăit în cre-
dinţă. Astfel ne întoarcem 
cu recunoştinţă la izvoare, 
la rădăcini, la tradiţie, şi 
totodată cultivăm speranţa 
pentru un viitor binecuvântat 
de Dumnezeu. Prin puterea 
iubirii sfinte, care se cultivă 
prin rugăciune, copiii noştri 
înţeleg de ce spaţiul româ-
nesc este străjuit de troiţele 
de la răscrucea drumurilor, de 
bisericile şi mănăstirile împo-
dobite cu icoane şi fresce sfin-
te. Din iubire pentru oameni 
şi valori cultivăm recunoştinţa 
faţă de înaintaşii noştri şi ne 
situăm într-o linie de continu-
itate cu tradiţia, ca patrimoniu 
de valori culturale şi spirituale, 
cu istoria neamului, cu Sfinţii 
Bisericii, mărturisitori ai iubi-

Educaţia adevărată cultivă comuniunea între generaţii
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rii milostive a lui Dumnezeu 
pentru oameni.

Pentru Biserică şi societate 
familia are un rol esenţial în 
stabilirea reperelor valorice 
ale copiilor. Influenţa familiei 

este mult mai importantă decât 
decizia unui aparat instituţio-
nal, birocratic şi impersonal. 
Familia creştină reprezintă 
spaţiul intim cel mai de preţ 
pentru cultivarea iubirii con-
jugale, a iubirii părinteşti, a 
iubirii filiale şi a iubirii frăţeşti. 
Lipsa de iubire şi comuniune 
în familie duce la înstrăinarea 
între membrii acesteia, la vi-

olenţă conjugală, la violenţă 
domestică, la divorţ, care are 
efecte dramatice pentru copii, 
la abandonul şcolar, la alcoo-
lism şi la alte rele.

De aceea Biserica Ortodoxă 

Română, prin proiectele sale 
„Hristos împărtăşit copiilor” 
şi „Alege şcoala”, doreşte să 
refacă legătura copiilor cu 
parohia, cu o comunitate vie, 
mărturisitoare şi rugătoare, 
care preţuieşte familia şi şcoa-
la. Prin aceste proiecte Biserica 
noastră se străduieşte să-i in-
tegreze pe copii în comunităţi 
care se întemeiază pe cultura 

iubirii fraterne şi a solidari-
tăţii practice. În mod special, 
Biserica este preocupată de 
prevenirea abandonului şcolar 
în familiile sărace sau în fami-
liile în care părinţii sunt plecaţi 

la muncă în străinătate. Prin 
birourile de cateheză parohi-
ală, prin taberele de copii pe 
care le organizează în cadrul 
acestor proiecte, Biserica se 
străduieşte să suplinească 
lipsa de afecţiune părinteas-
că, lipsa atmosferei de fami-
lie. Totodată, ea încearcă să 
ajute pe copiii talentaţi sau 
foarte dotaţi intelectual să-
şi cultive darurile native, cu 
bucurie şi speranţă.

În contextul crizei econo-
mice actuale cu efecte nega-
tive pentru familie şi şcoală, 
Biserica îi cheamă pe învă-
ţători, profesori şi părinţi la 
o conlucrare permanentă, în 
spiritul comuniunii fraterne 
şi al solidarităţii practice, ca 
educaţia copiilor să devină o 
preocupare comună majoră. 
Iar parohiile şi mănăstirile 
sunt chemate să ajute cât 
mai mult copiii săraci să 
înveţe carte, pentru viaţă, 
unind credinţa cu ştiinţa şi 
cuvântul înţelept cu fapta 
cea bună.

La început de an şcolar, 
rugăm pe Milostivul Dum-
nezeu, Izvorul Iubirii şi al 
Înţelepciunii, să binecuvân-

teze pe toţi elevii, învăţătorii, 
profesorii şi părinţii, ca îm-
preună să se bucure de lumina 
vie şi creatoare a educaţiei 
care cultivă demnitatea umană 
şi comuniunea frăţească în 
societatea de azi marcată în 
acelaşi timp de secularizare şi 
de individualism.

† Daniel
Patriarhul României

Icoană portabilă rusească de secol XVI, Muzeul Benaki, Atena



 (Continuare în pag. a 3-a)

Copilul bate mirat şi sfios la 
porţile cunoaşterii. Este foarte 
important cine îi deschide aces-
te porţi. În mâinile celor care 
deschid stă „devenirea întru 
fiinţă a omului”. (Constantin 
Noica) În şoaptă copilul îi spu-
ne profesorului: iată, îmi pun 
în mâinile tale sufletul meu. Se 
pune întrebarea: ce face profe-
sorul cu aceste suflete? 

Dascălul este un om minu-
nat. În sufletul lui stă ascuns 
un copil. Meseria de dascăl, 
atunci când este făcută din vo-
caţie, se aseamănă cu oficierea 
într-o catedrală a sufletelor. De 
aceea îndrăznesc să spun că 
profesorul este mai mult decât 
o persoană cu pregătire speci-
ală într-un anumit domeniu de 
activitate care predă o materie 
de învăţământ, el este „părintele 
spiritual” al elevului. Alături 
de părinţii trupeşti şi de cei de 
la botez, profesorul trebuie să 
vegheze la „căpătâiul” elevului 
nu numai în timpul orelor ci şi 
în afara lor, cu timp şi fără de 
timp şi cu inimă de mamă. Îmi 

Profesorul - părinte spiritual al elevului
aduc aminte că în timpul unei 
ore am întrebat-o pe una dintre 
elevele mele dacă s-a întâmplat 
ceva, pentru că observasem 
că nu prea era atentă, iar ea 
mi-a zis: domnule profesor, ne 

vorbiţi frumos despre Hristos, 
pilde şi fapte din vieţile sfinţilor 
dar eu nu văd până la tablă de 
foame. Atunci mi-am dat seama 
că trebuie să fiu pentru aceşti 
copii mai mult decât un om care 
transmite informaţii, trebuie 

să fiu un părinte. Şi cine este 
părinte ştie ce greu este să te 
ridici la nivelul aşteptărilor, atât 
a celor materiale cat mai ales a 
celor duhovniceşti. Ca părinte 
devii modelul lui.

Într-o carte a fost publicat un 
sondaj făcut în rândul elevilor. 
Aceştia au fost întrebaţi: De 
ce aveţi cel mai mult nevoie? 
Marea majoritate a elevilor au 
răspuns: de MODELE. Şi mă 
gândesc cum pot fi profesorii 

modele pentru elevi. În faţa 
elevului vin 15 profesori, 15 
modele. Ceea ce este virtute 
pentru un profesor este păcat 
pentru altul, ceea ce reprezintă 
pentru unii binele, pentru alţii 
reprezintă răul. Şi atunci elevul 
se află în faţa a 15 modele. Cine 
este modelul lui? Poate el să fie 
asemenea unei albine, să zboare 
din floare în floare şi să culeagă 
tot ceea ce e bun? De aceea noi, 
ca şi profesori, trebuie să avem 
acelaşi model. Şi modelul nu 
poate fi altul decât Mântuitorul 
Iisus Hristos : Calea, Adevărul 
şi Viaţa. Şi astfel profesorul, 
ucenic al marelui Pedagog, va 
putea fi pentru elevul său un 
model şi implicit un părinte 
spiritual. Iar atunci, când peste 
ani, i se vor cere din mâinile 
lui sufletele elevilor lui, va auzi 
glasul Stăpânului: Bine slugă 
vrednică şi credincioasă, peste 
puţine ai fost pusă, peste multe 
te voi pune, intră întru bucuria 
Domnului tău. 

Prof. Vândălac Sebastian
Arad

În arhivele care se păstrează 
la Mănăstirea Sfântului Pantelei-
mon din Muntele Atos se găsesc 
următoarele însemnări legate 
de viaţa acestui sfânt ortodox 
al secolului nostru: „Părintele 
Siluan, schimonah. Numele ci-
vil: Semion Ivanovici Antonov, 
ţăran din gubernia Tambov, 
districtul Lebedinsk, satul Şovsk. 
Născut în 1866. Sosit la Sfântul 
Munte în 1892. Monah în 1896, 
schimonah în 1911. Ascultări: 
la moară, la Kalamareia (mo-
şia Mănăstirii situată în afara 
Atosului), la vechiul Russikon, 
la economat. Decedat la 24 
septembrie 1938”. Ce puţine 
însemnări rămân din viaţa unui 
sfânt! Şi cât de piduitoare sunt 
pentru noi, în măsura în care pu-
tem să le pătrundem adâncimea 
duhovnicească. 

Numele civil: Semion Ivano-
vici Antonov, ţăran din gubernia 
Tambov, districtul Lebedinsk, 
satul Şovsk.

Familia de ţărani în care a 
crescut sfântul Siluan trăia după 
tradiţia ortodoxă pravoslavnică, 
împlinind toate rânduielile creş-
tineşti. Această familie a fost 
numeroasă şi era constituită din 
părinţi, cinci băieţi şi două fete.  

Încă din copilărie a asistat la 
confruntarea apărută în spaţiul 
rus între credinţa ortodoxă tra-

Sfântul Siluan Atonitul (1866-1938) – sfântul smereniei
diţională şi ateismul bolşevic – 
susţinut de o parte a intelectuali-
tăţii şi de meşteşugari. Părintele 
Rafail Noica aminteşte într-o 
conferinţă că sfântul nu era de-
loc educat în spiritul vremurilor 
noastre, că „avea vreo două ierni 
de şcoală în Rusia ţaristă”.

A trăit viaţa de tânăr în vre-
murile tulburi de început de 
secol şi a avut patimile unui 
rus autentic - a mâncat odată o 
omletă din 50 de ouă, obişnuia 
să bea 3 litri de votcă şi a bătut 
un tânăr din sat până i-a zdrobit 
pieptul. 

La vârsta adolescenţei a înce-
put să lucreze pe moşia prinţului 
Trubeţkoi în construcţii, ca dul-
gher. Aici a început să-şi pună 
întrebări legate de credinţă, mai 
ales în momentul în care una 
dintre bucătăresele de pe moşie 
s-a întors dintr-un pelerinaj şi a 
început să le povestească tuturor 
despre sfântul zăvorât Ioan Se-
zenovski (1791-1839) şi despre 
minunile pe care le înfăptuia. 
Gândul care i-a încolţit în minte 
a fost cel care mai târziu l-a 
ajutat să se adâncească în apele 
limpezi şi adânci ale credinţei 
creştine şi ale smereniei uma-
ne – „Dacă e sfânt, înseamnă 
că Dumnezeu e cu noi şi că nu 
trebuie să străbat tot pământul 
ca să-L găsesc”. De aceea, la 

vârsta de 19 ani a vrut să plece 
la mănăstire. Tatăl lui nu i-a 
permis şi l-a îndemnat ca mai 
întâi să îşi îndeplinească datoria 
de cetăţean şi să termine stagiul 
militar. După ce a terminat peri-
oada serviciului militar, s-a dus 
la părintele Ioan din Kronstadt 
să ceară blagoslovenie pentru 
a pleca la mănăstire - „Părinte, 
vreau să mă fac monah. Roagă-
te ca lumea să nu mă ţină.” De 
asemenea, părintele Sofronie 
Saharov relatează în scrierile 
despre viaţa sfântului Siluan 
că acesta a avut un vis în care a 
înghiţit un şarpe. Şi a început de 
frică să se roage. Aşa i-a apărut 
Maica Domnului, care l-a mus-
trat pentru viaţa pe care o ducea, 
care l-a ajutat să conştientizeze 
starea de păcat în care se afla şi 
care l-a ocrotit de atunci înainte 
ca o maică iubitoare.

Sosit la Sfântul Munte în 
1892.

După ce a fost la sfântul Ioan 
din Kronstadt, a luat câteva 
bucăţi de pânză şi alte cadouri 
pentru Mănăstirea Panteleimon 
şi s-a îndreptat cu tot sufletul 
către locul mântuirii lui – Sfântul 
Munte Atos. Sfântul a mărturisit 
că din ziua în care părintele Ioan 
din Kronstadt se rugase pentru 
el, „flăcările iadului n-au încetat 
să vuiască” în jurul lui, oriunde 

s-a găsit – „în tren, la Odessa, 
pe vapor, şi chiar la Muntele 
Atos, în Mănăstire, la Biserică, 
pretutindeni”.

Monah în 1896, schimonah 
în 1911.

După ce ajunge la Mănăstirea 
Russikon (Sfântul Panteleimon) 
părintele duhovnic îl dezleagă de 
toate păcatele şi îl primeşte ca 
frate în comunitatea monastică. 
Aşa cum se obişnuieşte în viaţa 
monahală, dar şi în cea creştină, 
cea mai grea luptă este cea cu 
gândurile. Povăţuit să spună 
rugăciunea lui Iisus – Doamne 
Iisuse Hristoase, Fiul lui Dum-
nezeu, miluieşte-mă pe mine 
păcătosul! – monahul Siluan 
primeşte într-o seară rugăciu-
nea neîncetată în inima lui, în 
vremea în care se ruga în faţa 
unei icoane a Maicii Domnului. 
De atunci, rugăciunea a început 
să ţâşnească în inima lui zi şi 
noapte, rodind smerenia, dragos-
tea şi pocăinţa în viaţa ascetică 
şi simplă a sfântului aghiorit. A 
trăit şi o perioadă de încercare, 
fiind părăsit de harul dumneze-
iesc, prin pierderea rugăciunii lui 
Iisus. În această perioadă a înce-
put luptele cu demonii – unii îi 
spuneau „De acum eşti un sfânt”, 
alţii îi ziceau „Nu te vei mântui”. 
Aceşti demoni îl conduceau spre 



(Urmare din pag. a 2-a)

24 august – PS Siluan a condus o şedinţă 
de Permanenţă a Consiliului Eparhial, despre 
înlocuirea pardoselii Catedralei Episcopale şi 
despre lucrările de restaurare la biserica din 
Jaca şi a dat un interviu despre catehizare pen-
tru emisiunea „Ecranul nostru” a Televiziunii 
din Seghedin.

25 august – Chiriarhul Giulei, însoţit de Pr. 
Consilier Bisericesc Calinic Covaci şi de Pr. 
Consilier Economic Teodor Marc a avut o în-
tâlnire la biserica din Jaca cu Pr. Paroh Cosmin 
Pop şi cu şeful unei firme de construcţii acre-
ditate de către Oficiul Monumentelor Istorice 
din Debreţin, în vederea examinării situaţiei 
bisericii şi a încheierii unui contract pentru 
lucrările de restaurare care urmează să fie exe-
cutate la această biserică, cu sprijin financiar 
din partea Secretariatului de Stat pentru Culte 
de la Bucureşti. Toţi cei participanţi la această 
întâlnire au fost primiţi apoi într-o audienţă la 
Primarul Jacăi, care a promis, la rândul său, 
ajutor din partea Primăriei pentru decaparea 
zidurilor bisericii afectate de igrasie.

26 august – PS Siluan, împreună cu Părinţii 
Consilieri Calinic Covaci şi Teodor Marc au 

Evenimente importante din viaţa Episcopiei în anul 2009
(Urmare din numărul anterior)

Sfântul Siluan Atonitul (1866-1938) – sfântul smereniei
extremele vieţii duhovniceşti, dormea o oră 
jumătate sau două pe noapte, se ostenea 
cu munca, nu se întindea niciodată în pat, 
plângea mereu; astfel, s-a îndreptat spre o 
stare de deznădejde şi de epuizare a puterilor 
fizice. La capătul agoniei acestor lupte, în 
paraclisul de la moară, Hristos i S-a arată în 
icoană şi, de atunci, a ajuns la o stare de har, 
de bucurie duhovnicească. Stareţul Sofronie 
Saharov spunea că viaţa duhovnicească este 
alcătuită din „contradicţii: pe de o parte, ata-
curi demonice, părăsirea de către Dumnezeu, 
întunericul morţii şi chinurile iadului; pe de 
altă parte, arătarea lui Dumnezeu şi lumina 
fiinţei fără început”.

Ascultări: la moară, la Kalamareia 
(moşia Mănăstirii situată în afara Atosu-
lui), la vechiul Russikon, la economat.

A vieţuit în obştea monahală rusă cu 
simplitate şi cu dragoste pentru fraţii lui, 
povăţuindu-i spre rugăciune şi nejudecarea 
aproapelui. În perioada în care a fost iconom 
s-a rugat pentru cei care îi erau încredinţaţi, 
le-a purtat toate durerile, suferinţele şi 
bucuriile. Avea darul vederii înainte şi, de 
aceea, era foarte căutat de pelerini şi de cre-
dincioşi. Mulţi fraţi din Mănăstire îi criticau 
pe intelectualii şi pe profesorii care mergeau 
după sfaturi la sfântul Siluan. Ei spuneau că 
merg la un ţăran care are două clase şi care 
nu ştie nimic. Aceştia răspundeau „nu ştie 
nimic, dar le face pe toate. Alţii ştiu totul, 
dar nu fac nimic”.

Decedat la 24 septembrie 1938.
Sfântul a petrecut viaţa pământească tră-

ind iubirea fără limite a lui Hristos faţă de toţi 
semenii. Pentru el, îndeplinirea poruncii iu-
birii vrăjmaşilor însemna statutul de creştin. 
Ajunsese să îi iubească şi pe ateii bolşevici 
din Rusia, la fel cum sfinţii din închisorile 
noastre comuniste ajunseseră să îi iubească 
pe călăii lor. „Dumnezeu e Iubire, şi în sfinţi 
Duhul Sfânt e Iubire. Rămânând în ceruri, 

sfinţii văd iadul şi-l îmbrăţişează şi pe acesta 
în iubirea lor. Cei ce-l urăsc pe fratele lor şi-l 
resping duc o existenţă amputată şi mutilată. 
N-au cunoscut pe adevăratul Dumnezeu, 
Care e Iubire ce îmbrăţişează toate, şi n-au 
găsit calea ce duce spre El”.

Dascăl apostolic, stareţ, monah auten-
tic, teolog, sfânt.

fără credinţă („iadul deznădejdii”). Acest 
îndemn, de a asuma lumea modernă prin iu-
bire şi smerenie, a avut un impact copleşitor 
deopotrivă asupra lumii ortodoxe şi asupra 
lumii occidentale.

Scrierile sfântului Siluan au fost traduse 
în aproximativ 15 limbi moderne. Ele sunt 
considerate scrieri mistice şi profetice pentru 
lumea zilelor noastre. 

Sfântul Siluan este numit „dascăl apos-
tolic şi profetic” al Bisericii Ortodoxe, 
„stareţ” – continuator al tradiţiei ortodoxe 
ruse, definită de asceză şi iubire creştină şi 
„monah autentic al secolului XX”. Părin-
tele Rafail Noica aminteşte că este numit 
„teolog” în acatistul dedicat cinstirii lui şi, 
astfel, se alătură pleiadei marilor teologi 
ortodocşi recunoscuţi de Biserică – Sfântul 
Ioan Teologul şi Evanghelistul, Sfântul 
Grigorie Teologul, sfântul Simeon – Noul 
Teolog.

În anul 1987, în data de 26 noiembrie a 
fost canonizat drept sfânt de Sfântul Sinod 
al Patriarhiei Ecumenice de Constantinopol. 
„De aceea şi decretăm în mod sinodal şi 
stabilim şi poruncim în Sfântul Duh ca de 
acum înainte şi pe mai departe în tot veacul, 
stareţul Siluan Aghioritul să fie numărat 
împreună cu bărbaţii cuvioşi şi sfinţi ai 
Bisericii, fiind cinstit cu prăznuiri sfinte 
şi ceremonii religioase anuale şi slăvit cu 
imnuri de laudă în ziua de 24 septembrie, în 
care a plecat fericit la Domnul”.

„Sfinte Siluane, tu care ai trecut prin 
atâtea încercări duhovniceşti întărit de 
Sfântul Duh, nu ne lăsa să fim înghiţiţi de 
marea lumii acesteia. Fii călăuza noastră, 
fii povăţuitorul nostru, mijloceşte pururea 
pentru noi ca să stingem văpaia patimilor, 
să biruim răul din inimile noastre şi astfel 
să ne mântuim sufletele” (Din rugăciunea 
Acatistului Sfântului Siluan Atonitul)

Preoteasa Eufemia Toma

Părintele Sofronie Saharov, cel mai fidel 
ucenic al său, l-a făcut cunoscut lumii orto-
doxe contemporane pe sfântul Siluan prin 
scrierile sale şi prin exegeza făcută asupra 
operei teologice şi a vieţii sfântului.

Mesajul său profetic, exprimat prin 
sintagma „ţine mintea în iad şi nu deznă-
dăjdui”, semnifică  pogorârea creştinului 
împreună cu Hristos la iad. Cu alte cuvinte, 
omul contemporan are două posibilităţi - fie 
să trăiască în lumea modernă împreună cu 
Hristos („iadul iubirii, iadul pocăinţei”), 
fie să accepte o existenţă fără Hristos şi 

efectuat o vizită la sediul parohiei româneşti 
şi al aşezământului monahal românesc din 
capitală, pentru a prelua mobila achiziţionată în 
scopul mobilării reşedinţei episcopale provizo-
rii din capitală, întâlnindu-se, de asemenea, cu 
Pr. Marius Maghiaru şi Ierom David Pop.

29 august – La Praznicul Tăierii Capului 
Sfântului Prooroc Ioan Botezătorul, PS Siluan 
a săvârşit Sfânta Liturghie Arhierească la 
Catedrală.

31 august – În sala festivă a Liceului Româ-
nesc „Nicolae Bălcescu” din Giula a avut loc 
festivitatea de deschidere a Noului An Şcolar 
2009-2010. La invitaţia Doamnei Director 
Maria Gurzău Czeglédi, la acest eveniment a 
participat şi PS Episcop Siluan, care a săvârşit 
slujba de Te Deum la începutului Noului An 
Şcolar.

1 septembrie – La această dată începe Anul 
Nou Bisericesc. Cu această ocazie PS Siluan a 
săvârşit Sfânta Liturghie Arhierească şi slujba 
de Te Deum pentru Anul Nou, în Catedrala 
din Giula.

6 septembrie – Cu binecuvântarea Preafe-
ricitului Părinte Patriarh Daniel, PS Siluan a 
săvârşit Sfânta Liturghie Arhierească împreună 

cu un sobor de preoţi şi diaconi la biserica 
„Sfântul Spiridon Nou” din Bucureşti şi Taina 
Cununiei, împreună cu Preotul paroh de la bi-
serica „Sfântul Gheorghe de pe pajişte”, de la 
Mogoşoaia, pentru tinerii Maria Comaroschi, 
fiica Doamnei Ambasador Irina Comaroschi 
şi Iohanis Ederer.

8 septembrie – La biserica românească din 
Bichiş, Paraclis Episcopal, a fost sărbătorit 
hramul, care este Praznicul „Naşterii Maicii 
Domnului”. Cu acest prilej, PS Siluan a sfinţit 
acoperămintele pentru Sfânta Masă şi pentru 
biserică, confecţionate prin sprijinul Autogu-
vernării Româneşti Locale din Bichiş şi a să-
vârşit Sfânta Liturghie Arhierească, împreună 
cu un sobor de preoţi şi diaconi de la Centrul 
Eparhial şi o slujbă de pomenire pentru Preotul 
Mihai Ghiba, Parohul Bichişului, pe timpul 
căruia s-a construit locaşul de cult şi de la 
trecerea căruia în veşnicie s-au împlinit 200 de 
ani. La eveniment au participat Domnul Consul 
General Ioan Fodoreanu, Domnul Deputat 
Parlamentar Erd�s Norbert, Viceprimarul Bi-Erd�s Norbert, Viceprimarul Bi-, Viceprimarul Bi-
chişului, Doamna Eva Iova Şimon, Directorul 
Săptămânalului „Foaia românească” şi Preşe-
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Evenimente importante din viaţa Episcopiei în anul 2009
dintele Autoguvernării Minoritare Româneşti 
din Bichiş, Doamna Preoteasă Emilia Ciumpilă 
şi mai mulţi credincioşi din Giula, Bichiş şi 
Bichişceaba, împreună cu Preotul lor paroh 
Teodor Marc. Toţi participanţii la eveniment 
au luat parte apoi la o agapă oferită de către 
Autoguvernarea Românească din Bichiş, la 
care a fost aniversată Doamna Preoteasă Emilia 
Ciumpilă, cu ocazia împlinirii frumoasei vârste 
de 90 de ani.

9 septembrie – Ierarhul locului l-a primit la 
Centrul Eparhial pe Domnul Szephegyi Laszlo, 
Directorul Oficiului Monumentelor Istorice din 
Segedin şi pe reprezentantul acestuia de la 
Giula, în legătură cu pardoseala Catedralei. 
Tot în aceeaşi zi, PS Siluan l-a primit şi pe 
Domnul Prof. Univ. Gheorghe Chivu de la 
Academia Română din Bucureşti, venit în 
cercetare la tipăriturile românilor din Un-
garia şi care a cercetat şi arhiva Episcopiei, 
pentru fondul de carte veche bisericească 
românească.

12 septembrie – Chiriarhul locului a 
participat la cea de a 5-a ediţie a Festivalului 
Gastronomic pe Ţară, organizat de către 
AŢRU Tot în aceeaşi zi, PS Siluan, împre-
ună cu Pr. Consilier Calinic, au botezat pe 
pruncul Pardi Patrik Iulian din Giula şi au 
participat la Serile duhovniceşti organizate 
de către Oastea Domnului din Micherechi.

13-14 septembrie – La invitaţia PS 
Lucian al Caransebeşului, Ierarhul Giulei 
a participat la Vecernia festivă din ajunul 
sărbătorii Înălţării Sfintei Cruci, la biserica 
„Adormirea Maicii Domnului” din Reşiţa 
sau vechea Catedrală. Împreună slujitori la 
această slujbă au mai fost ÎPS Irineu, Mitro-
politul Olteniei, care a venit într-un pelerinaj 
în Caransebeş cu moaştele Sfântului Ierarh 
Nifon al Constantinopolului şi PS Nicodim 
al Severinului şi Strehaiei. A doua zi, la altarul 
de lângă Crucea de pe Muntele Mic, s-a oficiat 
Sfânta Liturghie Arhierească de către toţi cei 
patru Ierarhi prezenţi. Tot în această zi, PS 
Siluan a acordat un interviu pentru postul de 
televiziune al Universităţii din Craiova, iar 
după masă, împreună cu ceilalţi Ierarhi, au 
vizitat schitul de pe Muntele Mic şi parcul cu 
opere de artă, amenajat în aer liber, în Caran-
sebeş, după care au vizitat şi Centrul Eparhial 
din acelaşi oraş.

15 septembrie – Ierarhul Giulei a fost primit 
la Reşedinţa Episcopală de către PS Sofronie al 
Oradiei, unde s-au discutat probleme importan-
te legate de catehizarea tineretului român din 
Ungaria, solicitându-se în acest sens şi ajutorul 
Eparhiei Oradiei.

17 septembrie – La Centrul Eparhial din 
Giula, sub conducerea episcopului locului a 
avut loc o şedinţă cu preoţii Eparhiei, în legă-
tură cu organizarea manifestării „La Obârşii, 
la Izvor”, cu statuia Mitropolitului Andrei 
Şaguna şi cu catehizarea copiilor de la şcolile 
româneşti din Eparhie. După masă, împreună 
cu Episcopul romano-catolic Kiss Rigo Laszlo 
de la Segedin, Chiriarhul Giulei, însoţit de 
către preoţi ai Eparhiei noastre, au participat 
la concertul de muzică clasică oferit în biserica 

Mânăstirii faranciscane din Segedin, de către 
tineri din România (Oradea şi Cluj), Ungaria 
şi Serbia, acest concert fiind patronat de către 
Consulatul General al României la Seghedin.

19 septembrie – PS Siluan al Giulei a ofici-
at slujba de înmormântare a credincioasei Ana 
Iuhas, născută Ardelean, profesoară a Liceului 
Românesc din Giula, fiind înconjurat de un 
sobor de preoţi ai Eparhiei noastre.

20 septembrie – Cu ocazia zilei de naştere 
a Întâistătătorului Eparhiei noastre, PS Siluan, 
credincioasa Maria Marc şi alţi credincioşi 
giulani au oferit o masă festivă, la care au 
participat şi alte înalte oficialităţi.

al Târgoviştei, Ierarhul Giulei a participat, 
alături de un sobor mare de ierarhi, preoţi şi 
diaconi, la proclamarea locală a canonizării 
Sfântului Voievod Neagoe Basarab al Ţării Ro-
mâneşti, ce a avut loc în cadrul Sfintei Liturghii 
Arhiereşti săvârşite sub protia Preafericitului 
Părinte Patriarh Daniel, în Catedrala Arhiepi-
scopală din Târgovişte. La acest eveniment a 
fost prezent şi Stareţul Mânăstirii Dionisiu, din 
Sfântul Munte Athos. Tot în aceeaşi zi, Preafe-
ricitul Părinte Patriarh Daniel şi soborul Ierar-
hilor participanţi au făcut o vizită în Episcopia 
Argeşului şi Muscelului, cu prilejul proclamării 
locale a canonizării Sfinţilor Neagoe Basarab, 

Iachint de Vicina, Primul Mitropolit al 
Ţării Româneşti şi Ioanichie cel Nou de la 
Muscel şi a ridicării Episcopiei Argeşului 
şi Muscelului la rangul de Arhiepiscopie, 
potrivit hotărârii Sfântului Sinod al Bisericii 
Ortodoxe Române.

În cea de a doua zi, Preafericitul Părinte 
Patriarh Daniel a săvârşit Sfânta Liturghie 
Arhierească în Catedrala Episcopală din 
Galaţi, în fruntea unui mare sobor de Arhi-
erei, membri ai Sfântului Sinod al Bisericii 
Ortodoxe Române, dar şi din Grecia, pre-
cum şi ceremonia de ridicare a Episcopiei 
Dunării de Jos la rangul de Arhiepiscopie, 
iar în Tulcea a săvârşit slujba de sfinţire a 
unei noi biserici, cu hramul „Sfânta Trei-
me” şi „Sfântul Ierarh Iachint de Vicina” şi 
proclamarea locală a canonizării Sfântului 
Iachint de Vicina.

28-29 septembrie – Cu binecuvântarea şi 
participarea PF Daniel, la Centrul Cultural-
Pastoral „Sfântul Pantelimon” de la Lacul 
Sărat, din cadrul Arhiepiscopiei Dunării 
de Jos, a avut loc un simpozion organizat 
de către Comisia Naţională pentru istorie 
şi studiul creştinismului românesc, despre 
noutăţi în domeniul organizării bisericeşti, 

în Ţara Românească, în timpul Mitropolitului 
Iachint de Vicina, la acest simpozion fiind pre-
zent şi Ierarhul Giulei. A doua zi, participanţii 
la simpozionul de la Lacul Sărat, organizat 
prin bunăvoinţa ÎPS Casian al Dunării de Jos, 
au vizitat şi Muzeul de Istorie din Brăila şi 
Mânăstirea „Sfântul Pantelimon” din Râmnicu 
Sărat.

30 septembrie – Cu ocazia aniversării a doi 
ani de fericită Arhipăstorire a PF Daniel, Patri-
arhul Bisericii Ortodoxe Române, la Paraclisul 
Patriarhal cu hramul „Sfântul Grigorie, Lumi-
nătorul Armeniei”, sub protia Preafericitului 
Părinte Patriarh, s-a oficiat Sfânta Liturghie, la 
care au mai coliturghisit 9 Ierarhi, fiind de faţă 
şi alţi membri ai Sfântului Sinod al Bisericii 
Ortodoxe Române. La acest eveniment a fost 
prezent şi Chiriarhul Giulei. Tot în această zi, a 
vizitat Institutul Biblic şi de Misiune al B.O.R. 
şi a participat, alături de ceilalţi Ierarhi, la Te 
Deum-ul prilejuit de acest moment aniversar. 
A luat parte, de asemenea şi la şedinţa solemnă 
din Aula „Teoctist Patriarhul”, la care s-au 
prezentat rapoartele de activitate ale Cancela-
riei Patriarhale şi Arhiepiscopiei Bucureştilor 
despre activitatea din cei doi ani de patriarhat 
ai Preafericitului Părinte Patriarh Daniel.

21 septembrie – Ierarhul locului a primit la 
Centrul Eparhial din Giula pe Domnul Mihail 
Ioan Gorgoi din cadrul Ministerului Culturii şi 
Cultelor din Bucureşti, căruia i-au fost prezen-
tate situaţia Catedralei, a imobilului bisericii 
din Budapesta şi a celorlalte biserici aparţi-
nătoare Eparhiei din Giula, care au beneficiat 
de ajutor financiar din partea Secretariatului 
de Stat pentru Culte de la Bucureşti. Aceste 
imobile au nevoie şi în continuare de fonduri 
pentru continuarea restaurării lor.

22 septembrie – PS Siluan a acordat un 
interviu pentru emisiunea „Ecranul Nostru” a 
studioului din Segedin, despre statuia Mitro-
politului Andrei Şaguna.

23 septembrie – Chiriarhul locului a acor-
dat un interviu emisiunii în limba română de 
la Radio Segedin, despre începutul anului nou 
bisericesc şi proiectele de viitor ale Episcopiei. 
În după-amiaza aceleaşi zile, PS Siluan a primit 
un grup de maici de la mânăstirea Techirghiol, 
condus de către Maica Stareţă Lucia Roşu, care 
au fost în trecere pe la Episcopia din Giula.

24 septembrie – De sărbătoarea Sfântului 
Siluan Atonitul, cu prilejul aniversării zilei 
onomastice, PS Siluan a săvârşit Sfânta Litur-
ghie Arhierească în Catedrală.

26-27 septembrie – La invitaţia ÎPS Nifon 
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