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Sfântul Vasile, a fost consi-
derat ca dascăl al milosteniei, 
ideea călăuzitoare a întregii 
sale activităţi s-a bazat pe 
cuvintele Mântuitorului care 
spune „Fericiţi cei milostivi că 
aceia se vor milui” (Mt. 5, 7).

Sfântul Vasile a transpus în 
practică îndemnurile la milos-
tenie din predicile sale sociale, 
confirmând astfel prin fapte 
tăria convingerilor sale creşti-
ne. Stăpânit de un umanism rar 
întâlnit, imediat după botezul 
său, tânărul Vasile îşi împarte 
averea la săraci. Mai târziu, pe 
când se afla în fruntea Bisericii 
capadociene, în timpul secetei 
din anul 367, urmată de foa-
metea din 368, Sfântul Vasile 
nu s-a mulţumit să ţină doar 
cuvântări fulminante, pline de 
patetism, în care să îndemne 
la milostenie, amintind de cei 
chinuiţi de foame, ci el însuşi 
a făcut o a doua împărţire a 
averii la săraci, hrănindu-i, fără 
a face deosebire între oameni, 
fie ei creştini, păgâni sau evrei. 
Dacă toată activitatea sa doar la 
atâta s-ar fi rezumat şi atunci, 
pe bună dreptate se putea numi 
„Cel Mare”. Însă aceasta este 
doar o mică parte din tot ceea 
ce a făcut el pentru semenii săi.

Deşi se spune că „sângele 
lui Vasile era fierbinte”, iar 
natura sa oarecum impunătoa-
re, totuşi el a fost considerat 
„unul dintre cei mai generoşi 
şi empatici oameni”. În con-
cepţia Sfântului Părinte, nimic 
nu caracterizează mai bine 
natura umană decât faptul de 
a comunica unul cu altul şi 
de a ne iubi unul pe celălalt, 
căci suntem fiinţe sociale, şi 
nu sălbatice. Arhiepiscopul 
Capadociei a practicat sluji-
rea dezinteresată a dragostei 
frăţeşti, ceea ce confirmă pe 
deplin justeţea numirii de pa-
tron al săracilor. Marele ierarh 

Sfântul Vasile Cel Mare „Dascăl al milosteniei”
a înţeles chintesenţa învăţăturii 
creştine, faptul că această învă-
ţătură este rezumată în iubirea 
faţă de Dumnezeu şi faţă de 
om. Sfântul Vasile cel Mare 

a ştiut a împleti în sufletul 
său, ca nimeni altul, iubirea şi 
mila creştină, sacrificând totul 
dragostei de aproapele, aflat în 
lipsuri şi suferinţă.

Marea dragoste faţă de se-
meni s-a concretizat, mai ales, 
în acel important aşezământ 
filantropic pe care credincioşii 
l-au numit Vasiliada, după nu-
mele Sfântului Vasile. Sfântul 
Grigorie de Nazianz ajunge 
să vorbească de Vasiliada ca 
de un întreg nou oraş. Acest 
aşezământ a fost construit 
la marginea Cezareei, fiind 

considerat un adevărat oraş 
al carităţii, în care el a adunat 
pe cei săraci, înfometaţi sau 
abandonaţi, de toate vârstele şi 
din toate părţile şi le-a împărţit 

alimente. Aici fiecare boală 
îşi avea rezervată clădirea sa, 
mediul şi personalul respectiv 
de îngrijire, iar orfanii erau 
întreţinuţi, educaţi şi învăţaţi 
în şcoli de artă şi meserii, 
înfiinţate special în acest scop.

Sfântul Vasile cel Mare 
se îngrijea de tot ceea ce era 
necesar pentru viaţa acestui 
aşezământ de binefacere. Însă 
şi mai impresionant este faptul 
că nu s-a sfiit să aducă în ca-
sele de binefacere pe cei mai 
ignoraţi oameni ai vremii, pe 
leproşi, care, din cauza bolii 

lor, erau ocoliţi de toată lumea.
Această instituţie de carita-

te se subâmpărţea în diferite 
compartimente, după nevoile 
celor în cauză şi a celor care 
îi slujeau. Aici se afla biserica 
şi locuinţa mitropolitului. În 
apropiere se aflau camerele 
pentru guvernatorul provinciei, 
locuinţele clericilor, camere 
pentru oaspeţi, pentru străini, 
azilul bătrânilor şi spitalul 
bolnavilor. Ierarhul locuia aici 
pentru a fi în mijlocul suferin-
zilor şi al săracilor, cu scopul 
de a-i asculta, înţelege şi ajuta 
la timp. Tot aici se aflau locu-
inţele medicilor şi a întregului 
personal ajutător. Pentru a crea 
călugărilor posibilităţi de a fi 
în slujba semenilor, a anexat 
la mânăstirile din eparhia sa 
spitale, aziluri pentru bolnavi 
şi săraci, precum şi orfelinate 
care erau conduse chiar de el. 
Întreţinerea acestor aşezăminte 
de asistenţă socială Sfântul 
Vasile a făcut-o din averile sale 
şi ale Bisericii.

Întreaga operă literară a 
Sfântului Vasile este inspirată 
din activitatea sa practică. În 
predicile sale, face nenumărate 
îndemnuri la săvârşirea milos-
teniei: „Dacă toată subzistenţa 
ta se reduce la o singură pâine 
şi un sărac vine la uşa ta să-ţi 
ceară de mâncare, scoate din 
cămara ta acea unică pâine 
şi, ridicând mâinile spre cer, 
adresează lui Dumnezeu acest 
cuvânt pe cât de mişcător, pe 
atât de nobil: „N-am decât 
o pâine, Doamne, primejdia 
îmi stă în faţă; dar eu dau, din 
puţinul pe care-1 am, fratelui 
înfometat; ajută Tu însuţi pe 
robul Tău care este în pericol”.

În viziunea Sfântului Pă-
rinte, omul este o fiinţă soci-
abilă şi socială. Sfântul Vasile 
îndeamnă pe păstoriţii săi a 

Sfântul Vasile cel Mare, Arhiepiscopul Cezareei Capadociei
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Sfântul Vasile Cel Mare „Dascăl al milosteniei”
nu opri circuitul iubirii dumnezeieşti, a 
nu-şi însuşi doar pentru ei înşişi bunurile 
hărăzite de Dumnezeu: „Turme de oi pasc 
pe unul şi acelaşi munte; nenumăraţi cai 
îşi culeg hrana pe una şi aceeaşi câmpie; 
şi toate celelalte animale lasă unele altora 
hrana de care au nevoie. Dar noi oamenii 
ne însuşim bunurile comune tuturora şi ne 
facem singurii stăpâni pe cele ce sunt ale 
celor mulţi”.

Sfântul Vasile consideră că este necesar 
să nu se uite mai ales de bucuria ce o vor 
trăi cei milostivi la judecata din urmă: 
„Dumnezeu te va primi, îngerii te vor 
aplauda, toţi oamenii, câţi sunt de la în-
ceputul lumii, te vor ferici; slava veşnică, 
cununa dreptăţii, împărăţia cerurilor vor 
fi răsplăţile bunei administrări a acestor 
bogăţii stricăcioase”.

Deci cei care fac milostenie în această 
viaţă se vor bucura de milostenia lui 
Dumnezeu, ba mai mult răsplata lor va fi 

comuniunea cu Sfinţii Săi. A face milă cu 
cineva, în concepţia Sfântului, înseamnă 
transmiterea iubirii lui Dumnezeu spre 
oameni.

Dumnezeu lucrează prin oameni, deci 
cel care opreşte circuitul iubirii dumneze-
ieşti se împotriveşte voii lui Dumnezeu. 
Dumnezeu doreşte ca toţi oamenii să se 
mântuiască, dar se vor mântui numai cei 
care răspund chemării Lui la mântuire. 
Dumnezeu lucrează prin oameni şi cu 
oamenii, dar nu forţează voinţa lor, ci 
foloseşte pe oameni ca împreună lucrători, 
nu ca pe nişte instrumente impersonale, 
reduse la starea de obiect, ci ca pe persoa-
ne libere care răspund Persoanei Divine. 
Sfântul Vasile a răspuns chemării lui 
Dumnezeu.

Se poate lesne concluziona că Sfântul 
Vasile nu a rămas doar simplu teoretician 
sau analist al milosteniei, ci şi practicantul 
ei prin excelenţă. Sfântul Părinte, chiar 
dacă a propovăduit păstoriţilor săi viaţa 

veşnică, nu a rămas indiferent faţă de viaţa 
pământească a acestora. Aşezămintele sale 
de asistenţă socială au rămas drept model 
şi pentru epocile următoare, când asistenţa 
socială a luat diferite forme instituţionale. 
„Nimeni, poate, din primele timpuri ale 
creştinismului – scrie un biograf al Sfân-
tului Vasile cel Mare – nu fondase atât de 
numeroase şi atât de puternice instituţii 
caritabile”.

Opera sa filantropică, rămâne în actua-
litate şi astăzi. Ea mărturiseşte despre felul 
cum au fost soluţionate atunci problemele 
sociale de marele arhipăstor şi constituie, 
astfel, o sursă de inspiraţie pentru aflarea 
celor mai potrivite metode şi soluţii în 
rezolvarea problemelor privind latura 
practică a vieţii Bisericii. Iar prin scrie-
rile sale, Sfântul Vasile pune în mişcare 
viaţa sufletească a credincioşilor din toate 
timpurile şi îi determină la fapte concrete, 
folositoare semenilor şi mântuirii proprii.
Prot. Aurel Becan, Cenadul Unguresc

1 decembrie – Cu prilejul aniversării 
Zilei Naţionale a României, la Capela 
Românească din Budapesta, în prezenţa şi 
cu binecuvântarea Preasfinţitului Părinte 
Episcop Siluan, a fost săvârşită slujba de 
Te Deum de către Părintele Calinic Co-
vaci, Consilierul Administrativ-Bisericesc 
al Episcopiei şi Părinţii Marius Maghiaru 
şi David Pop. Slujba de mulţumire pentru 
binefacerile revărsate de Dumnezeu asu-
pra Neamului Românesc a avut loc pentru 
prima dată în Capela Românească din Bu-
dapesta, la iniţiativa Părintelui David Pop, 
conducătorul Centrului Cultural şi Pasto-
ral-Misionar „Sfântul Vasile cel Mare” din 
capitală. La acest eveniment a participat 
Excelenţa Sa, Doamna Irina Comaroschi, 
Ambasadorul României la Budapesta, 
împreună cu Domnul Consul Marin Ursuţ, 
alţi reprezentanţi ai diplomaţiei române 
la Budapesta, precum şi numeroşi credin-
cioşi. La invitaţia Doamnei Ambasador 
Irina Comaroschi, la slujba de Te Deum 
a fost prezent şi Părintele Capelan Süllik 
László, delegatul Eminenţei Sale Erdő 
Péter, Cardinalul Ungariei, care nu a putut 
participa la acest eveniment.

2 decembrie – La Centrul Cultural 
Român din Giula, în organizarea Con-
sulatului General al României la Giula 
şi a Domnului Consul General Ioan 
Fodoreanu a avut loc sărbătorirea Zilei 
Naţionale a României, la care a participat 
şi PS Siluan, împreună cu alţi preoţi din 
Episcopia Ortodoxă Română din Ungaria. 
În programul cultural prezentat cu această 
ocazie românii din Giula, dar şi din alte 
localităţi româneşti, au putut admira pe 
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membrii Ansamblului Folcloric „Ceatăra” 
din Carei. La eveniment a fost prezentă, 
de asemenea, Doamna Ambasador Irina 
Comaroschi şi alţi reprezentanţi ai diplo-
maţiei române din Ungaria.

3 decembrie – Răspunzând invitaţiei 
PS Siluan al Giulei, cu ocazia hramului 
Catedralei Episcopale din Giula, închi-
nată Sfântului Ierarh Nicolae al Mirelor 
Lichiei, Făcătorul de minuni, PS Lucian 
al Caransebeşului a participat la acest 
eveniment împreună cu membrii grupului 
psaltic „Katharsis” şi cu corul Episco-
piei Caransebeşului, format din preoţi 
şi diaconi de la cele două Catedrale din 
Caransebeş, oferind pentru românii din 
Ungaria şi concertul de colinde desfăşurat 
sub genericul: „Crăciunul pentru fiecare 
suflet”.

La Centrul Cultural Român din Giula, 
tinerii colindători din Caransebeş au pre-
zentat în faţa celor doi ierarhi, a cadrelor 
didactice şi a celor aproape 300 de elevi 
de la Şcoala Generală şi Liceul Românesc 
giulan, dar şi a altor români din Giula, un 
minunat concert de Crăciun în trei părţi, 
ce a cuprins colinde tradiţionale bizantine, 
colinde corale şi colinde româneşti instru-
mentale. Toţi cei prezenţi, între care s-au 
numărat Doamna Director Maria Gurzău 
Czeglédi, Doamna Eva Iova Şimon, Direc-
torul săptămânalului „Foaia românească”, 
Doamna Irina Comaroschi, Ambasadorul 
României în Ungaria şi Domnul Ioan Fo-
doreanu, Consulul General al României la 
Giula, au fost foarte impresionaţi de fru-
museţea deosebită a colindelor şi de modul 
în care acestea au fost interpretate de către 

colindătorii caransebeşeni. Concertul, ofe-
rit prin bunăvoinţa Preasfinţitului Părinte 
Episcop Lucian, a constituit un adevărat 
eveniment misionar pentru tinerii români 
elevi din Ungaria.

Pentru ca frumuseţea colindului româ-
nesc să împodobească şi sufletele altor 
credincioşi români din Ungaria, concertul 
a fost prezentat şi în biserica din Miche-
rechi în faţa credincioşilor micherecheni, 
dar şi veniţi din alte parohii apropiate 
(Giula, Apateu, Săcal, Chitighaz, etc.), 
care au umplut această biserică. Înaintea 
concertului, cei doi ierarhi şi un frumos 
sobor de preoţi şi diaconi din Episcopia 
Caransebeşului şi Episcopia Giulei au 
săvârşit o slujbă de Te Deum, mulţumind 
lui Dumnezeu pentru toate darurile şi bi-
nefacerile Sale. Atmosfera de rugăciune 
a încălzit sufletele credincioşilor, pregă-
tindu-le pentru frumoasele colinde care 
au urmat şi care au fost primite cu multă 
bucurie sufletească de către credincioşii 
prezenţi.

Cu prilejul acestor concerte de colinde, 
din partea Episcopiei Caransebeşului au 
fost oferite pentru românii din Ungaria 
cd-uri cu slujbe bisericeşti, iconiţe şi ca-
lendare de mai multe feluri.

4 decembrie – Catedrala Episcopală 
din Giula şi-a sărbătorit hramul, la care 
potrivit unei tradiţii locale, au participat 
toţi copiii de la cele trei instituţii de în-
văţământ româneşti: Grădiniţa, Şcoala 
Generală şi Liceul Românesc din Giula, 
alături de numeroşi credincioşi. Cei doi 
ierarhi, PS Siluan al Giulei şi PS Lucian 
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al Caransebeşului, au săvârşit 
Sfânta Liturghie Arhierească 
în fruntea unui mare sobor de 
preoţi şi diaconi, format din 
toţi clericii Episcopiei Ortodo-
xe Române din Ungaria şi din 
preoţii şi diaconii Episcopiei 
Caransebeşului care au parti-
cipat la acest eveniment. Răs-
punsurile liturgice au fost date 
de grupul psaltic „Katharsis” 
al Episcopiei Caransebeşului. 
După Sfânta Liturghie, copiii 
de la Grădiniţa şi Şcoala Gene-
rală Românească din Giula au 
prezentat un frumos program 
dedicat sărbătorii „Sfântului 
Nicolae” şi au primit, împreu-
nă cu elevii de la liceu, daruri 
de Sfântul Nicolae şi iconiţe 
din partea celor doi ierarhi. Co-
rul Episcopiei Caransebeşului 
a prezentat şi de această dată 
un concert de colinde.

5 decembrie – În Catedrala 
Episcopală, PS Siluan a oferit 
mesajul de Crăciun pentru 
emisiunea „Ecranul nostru” 
al Studioului de Televiziune 
MTV1 din Seghedin. Tot în 
Catedrală, echipa de filmări 
de la Seghedin a înregistrat un 
concert de colinde prezentat 
de către Corul „Pro Musica” 
din Giula, condus de Maestrul 
Gheorghe Flueraş.

6 decembrie – Biserica din 
Apateu şi-a sărbătorit hramul, 
la care PS Siluan a săvârşit 
Sfânta Liturghie Arhierească 
împreună cu preotul paroh, 
Părintele Origen Sabău, Pro-
topopul Dobriţânului şi Con-
silierul Cultural al Episcopiei 
şi cu Părintele Aurel Becan, 
Protopopul Seghedinului şi 
Consilier cu Asistenţa Socială 
al Episcopiei şi a împărtăşit 
credincioşilor un cuvânt de în-
văţătură despre Sfântul Ierarh 
Nicolae, Ocrotitorul acestui 
sfânt locaş de cult.

7 decembrie – Cu prilejul 
sărbătorii Sfintei Muceniţe Fi-
loteea, ale cărei Sfinte Moaşte 
se află la Arhiepiscopia din 
Curtea de Argeş, PS Siluan a 
săvârşit Sfânta Liturghie Arhi-
erească în Paraclisul Episcopal 
din Giula. Tot în această zi, PS 
Siluan a oferit un interviu emi-
siunii în limba română de la 
studioul de radio din Seghedin, 
despre hramul Catedralei şi a 
transmis mesajul de Crăciun.

10 decembrie – La sediul 
AŢRU a avut loc întâlnirea 
membrilor Clubului Pensio-
narilor Români din Giula, cu 
ocazia apropierii Sărbătorii 
Naşterii Domnului, la care a 
participat şi PS Siluan, împre-
ună cu o delegaţie de la Centrul 
Eparhial.

În aceeaşi zi, la sediul Con-
sulatului General al României 
din Seghedin a avut loc ver-

precum şi conducători ai şco-
lilor româneşti, colindele au 
fost prezentate pe scenele 
căminelor culturale din aceste 
localităţi, sau în biserică, cum a 
fost cazul bisericii din Apateu 
şi al bisericii greco-catolice 
din Pocei.

În cea de a doua zi a acestei 
manifestări colindătorii din 
România au adus vestea cea 
bună a Naşterii Domnului la 
instituţiile româneşti din Giula, 
fiind primiţi în Catedrală de 
PS Siluan, de membrii Perma-
nenţei Consiliului Eparhial şi 
vieţuitorii de la Centrul Epar-
hial, precum şi la Primăriile 
din Chitighaz şi Aletea şi la 
credincioşii bisericii din Chi-
tighaz, unde au fost însoţiţi de 
PS Episcop Siluan.

17 decembrie – La Centrul 
Eparhial din Giula, PS Silu-
an şi membrii Permanenţei 
Consiliului Eparhial au primit 
colinda grupului de elevi de la 
Şcoala Generală Românească 
din Giula, condus de Doamna 
Profesoară Maria Sucigan. 
Episcopul Giulei a primit, de 
asemenea, vizita Părintelui Pa-
homie, Stareţul Schitului Bo-
bota din Episcopia Sălajului şi 
a Părinţilor Marius Maghiaru, 
Teodor Marc şi Florin Olteanu.

18 decembrie – Un grup 
de elevi de la Şcoala Generală 
Românească din Giula, însoţiţi 
de către Doamna Profesoară 
Maria Sucigan, au participat 
la Sfânta Liturghie Arhierească 
săvârşită în Catedrala Episco-
pală din Giula, fiind spovediţi 
de către Părintele Consilier 
Administrativ Bisericesc Ca-
linic Covaci, care predă şi ore 
de religie la Şcoala Generală 
şi Liceul Românesc din Giula 
şi fiind împărtăşiţi cu Sfintele 
Taine ale lui Hristos de către 
Preasfinţitul Părinte Siluan, 
Episcopul Eparhiei Ortodoxe 
Române din Ungaria.

În sala festivă a Liceului 
Românesc „Nicolae Bălcescu” 
din Giula a avut loc serbarea 
de Crăciun oferită de elevii 
Şcolii Generale şi ai Liceului 
Românesc din Giula, la care a 
participat şi PS Episcop Siluan, 
împreună cu Pr. Vicar Eparhial 
Pavel Ardelean şi alţi preoţi 
ai Episcopiei noastre, alături 
de Doamna Directoare Maria 
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nisajul expoziţiei de icoane 
ale Părintelui Cosmin Pop din 
Jaca şi Preotesei Ecaterina 
Pop, precum şi al unei expo-
ziţii de goblenuri executate de 
către Preoteasa Anca Becan. 
La acest vernisaj organizat de 
către Domnul Consul Radu 
Florea de la Consulatul Ge-
neral din Seghedin, a fost 
prezent şi PS Siluan, Episcopul 
Giulei, precum şi Prot. Iremnyi 
Tibor, de la biserica ortodoxă 
maghiară din Seghedin, alături 
de numeroşi alţi invitaţi. Pă-
rintele Imrenyi Tibor a făcut 
vernisajul expoziţiei de icoane 
ortodoxe.

12 decembrie – La Cate-
drala Episcopală din Giula, PS 
Siluan, împreună cu membri ai 
Permanenţei Consiliului Epar-
hial şi cu ostenitorii Centrului 
Eparhial au primit colinda 
corului „Gloria Dei” de la 
biserica „Sfântul Ştefan” din 
Zalău, condus de Doamna Pro-
fesoară Maria Porumb. Corul 
„Gloria Dei”, cu o vechime de 
20 de ani, a venit la Giula prin 
sprijinul Domnului Consul 
General Ioan Fodoreanu şi al 
Casei de Cultură din Zalău, 
reprezentată de către Domnul 

Cristian Contraş, care au înso-
ţit pe membrii corului zălăuan 
la această colindă.

13 decembrie – Corul „Glo-
ria Dei” din Zalău a dat răs-
punsurile liturgice la Sfânta 
Liturghie Arhierească săvârşită 
în Catedrală de către PS Siluan, 
împreună cu Părintele Vicar 
Pavel Ardelean şi cu slujitorii 
Catedralei şi a prezentat cre-
dincioşilor români din Giula 

Mare un frumos concert de 
colinde.

15-16 decembrie – În orga-
nizarea Centrului de Informare 
şi Documentare şi Oficiului 
AŢRU, a avut loc şi în acest 
an o manifestare dedicată pre-
zentării colindului românesc 
şi a obiceiurilor tradiţionale 
de Crăciun pentru românii 
din Bihorul Unguresc. Prin 
sprijinul Bibliotecii Orăşeneşti 
din Făget, condusă de Domnul 
Director Ioan Olteanu, un grup 
de colindători din Topa de Sus 
(judeţul Bihor), împreună cu 
preotul lor paroh, precum şi cu 
solistul George Popovici din 
Făget şi cu un grup de tineri 
din Arhiepiscopia Timişoarei, 
conduşi de preotul lor paroh, 
au prezentat colinde şi obice-
iuri româneşti pentru românii 
de la Săcal, Apateu, Bedeu şi 
Pocei, fiind însoţiţi de către 
Preasfinţitul Părinte Episcop 
Siluan, de Domnii Directori 
Tiberiu Iuhas, Ioan Olteanu, şi 
Mihai Cerhati. În cadrul aces-
tei manifestări, în care au fost 
implicate şi autorităţile locale, 
respectiv primari, viceprimari 
sau conducători ai Autoguver-
nărilor Minoritare Româneşti, 
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Gurzău Czeglédi şi conducerea 
liceului, de Domnul Consul 
General Ioan Fodoreanu şi de 
foarte mulţi părinţi ai elevilor 
de la această instituţie româ-
nească. Corul „Pro Musica” 
din Giula a oferit cu acest 
prilej un concert de colinde, 
iar Domnul Gheorghe Flueraş, 
dirijorul corului, a fost felicitat 
de către Doamna Directoare 
Maria Gurzău Czeglédi, cu 
ocazia încheierii mandatului 
său de profesor de muzică la 
Liceul „Nicolae Bălcescu” 
din Giula.

19 decembrie – La parohia 
din Apateu, în prezenţa şi cu 
binecuvântarea Preasfinţitului 
Părinte Siluan, din Ungaria, 
s-a desfăşurat cea de-a 14-a 
ediţie a festivalului de colinde 
organizat pentru credincioşii 
acestei parohii de către preotul 
lor paroh, Părintele Origen 
Sabău, Protopop de Dobri-
ţân şi Consilierul Cultural 
al Episcopiei. La festival au 
participat Corul „Pro Musica” 
din Giula, condus de Domnul 
Profesor Gheorghe Flueraş, 
Corul „Armonia” din Apateu, 
dirijat de către Domnul Profe-
sor Gheorghe David şi un cor 
de studenţi teologi din comuna 
Ighiu, din cadrul Arhiepisco-
piei Alba Iuliei, condus de 
Părintele Virgil Bolea. Tot la 
această manifestare, precedată 
de slujba Vecerniei, au partici-
pat şi credincioşi din Vaşcău 
(judeţul Bihor), localitate ro-
mânească înfrăţită cu Apateul, 
împreună cu preotul lor paroh 
şi cu primarul localităţii.

20 decembrie – În Dumini-
ca dinaintea Naşterii Domnu-
lui, la Catedrala Episcopală a 
fost săvârşită Sfânta Liturghie 
Arhierească de către Preasfin-
ţitul Părinte Episcop Siluan, 
împreună cu Părintele Vicar 
Eparhial Pavel Ardelean şi 
Părintele Secretar Eparhial 
Gabriel Roşu, răspunsurile 
liturgice fiind date de către 
Corul „Anastasis” din Deva, 
condus de către Părintele Dorin 
Kladni. După Sfânta Liturghie, 

corul „Anastasis”, care are o 
existenţă de mai bine de 10 ani 
şi un înalt nivel profesional, a 
prezentat credincioşilor români 
din Giula un frumos concert de 
colinde.

În parohia Otlaca Pustă, 
răspunsurile liturgice la Sfânta 
Liturghie săvârşită de către 
Părintele Calinic Covaci, Con-
silierul Administrativ-Biseri-
cesc al Episcopiei şi parohul 
Otlacăi, au fost date de către 
corul studenţilor teologi din 
Ighiu, care au prezentat ro-
mânilor otlăcani şi un concert 
de colinde de Crăciun. Tot 

Arhierescă săvârşită în Cate-
drala Episcopală de la Giula 
de către PS Siluan, Pc. Vicar 
Eparhial Pavel Ardelean, Pr. 
Gabriel Roşu şi Pr. Ştefan 
Şandor, după care a vizitat 
şi Centrul Eparhial. În după-
amiaza aceleaşi zile, PS Siluan 
a fost prezent la serbarea de 
Crăciun oferită românilor din 
Bătania de către copiii de la 
Cercul de pictat icoane pe 
sticlă de la această parohie. 
Cu acest prilej au fost puse la 
licitaţie icoanele realizate de 
către copii în perioada Postului 
Crăciunului.

Evenimente importante din viaţa Episcopiei în anul 2009

în parohia Otlaca Pustă, în 
această duminică le-a fost 
împărţită credincioşilor lumină 
adusă de la biserica „Naşterii 
Domnului” din Betleem, prin 
străduinţa vrednicului Primar 
Gheorghe Şimonca din Otlaca 
Pustă.

21 decembrie – Un grup 
de tineri de la Liga Tineretului 
Ortodox Român din Târgu 
Mureş împreună cu alţi cre-
dincioşi din aceeaşi localitate 
şi cu Preotul Ştefan Şandor, 
însoţitorul şi îndrumătorul lor 
spiritual, au fost întâmpinaţi 
de către PS Siluan, episcopul 
Giulei şi au colindat pe românii 
de la bisericile din Bichişceaba 
şi Micherechi unde au fost 
întâmpinaţi cu multă dragoste 
şi bucurie.

22 decembrie – Grupul de 
colindători din Târgu Mureş a 
participat la Sfânta Liturghie 

23 decembrie – Un grup 
de tineri ortodocşi din Miche-
rechi împreună cu alţi credin-
cioşi şi cu angajaţi în serviciul 
comunitar al Primăriei din 
Micherechi şi cu PS Siluan 
sau deplasat la Parohia Macea 
din Arhiepiscopia Aradului şi 
împreună cu Preotul Paroh Te-
odor Budeanu au împărţit unor 
familii sărace din Macea, da-
rurile care au rezultat în urma 
colectei făcute în timpul Postu-
lui Crăciunului la Micherechi 
(îmbrăcăminte, încălţăminte, 
alimente neperisabile, jucării 
pentru copii, fructe şi dulciuri). 
Darurile bunilor credincioşi 
micherecheni au fost împărţite 
de asemenea, şi unor familii 
sărace din Parohia Gurbediu, 
din cadrul Episcopiei Oradiei.

24 decembrie – În Ajunul 
Crăciunului, PS Siluan împre-
ună cu un grup de la Centrul 

Eparhial şi cu credincioasa 
Maria Marc au mers cu colinda 
la mai multe familii de români 
din Giula, pentru a reînvia 
acest frumos obicei de Crăciun 
şi în sufletele românilor orto-
docşi din Ungaria.

25 decembrie – La Marele 
Praznic al Naşterii Domnului 
PS Siluan a săvârşit  Sfânta Li-
turghia Arhierescă la Catedrala 
Episcopală împreună cu celalţi 
slujitori şi cu credincioşii Cate-
dralei şi a asistat la serbarea de 
Crăciun oferită de către elevii 
Şcolii Generale Româneşti 
din Giula îndrumaţi de Doam-
na Profesoară Eva Sabău. În 
după-amiaza aceleaşi zile, PS 
Siluan şi grupul de colindători 
din ajun au continuat să co-
linde şi alte familii româneşti 
din Giula.

26 decembrie – În cea de 
a doua zi a Crăciunului PS Si-
luan a oficiat Sfânta Liturghie 
Arhierescă la Micherechi unde 
sa împărtăţit un mare număr de 
credincioşi. Cu binecuvântarea 
PS Paisie Lugojanul, răspunsu-
rile liturgice la această sfântă 
Liturghie au fost date de către 
un grup de studenţi teologi din 
Timişoara.

27 decembrie – Având 
binecuvântarea PS Lukian, 
Episcopul Eparhiei Ortodoxe 
Sârbe din Ungaria, PS Siluan al 
Giulei împreună cu PS Paisie 
Lugojanul, Episcopul Vicar 
al Arhiepiscopiei Timoşoarei, 
cu Părintele Protopop Aurel 
Becan al Seghedinului, Proto-
prezbiterul Imrenyi Tibor, Pr. 
Pavel Kaplan şi alţi preoţi din 
Arhiepiscopia Timişoarei şi 
Episcopia Giulei, au săvârşit 
Sfânta Liturghie Arhierescă în 
Biserica sârbă din Seghedin, în 
preznţa mai multor credincioşi 
ortodocşi, români sârbi şi ma-
ghiari. Răspunsurile Liturgice 
au fost date de acelaşi Grup 
Coral din Arhiepiscopia Timi-
şoarei. Tot cu acest priej a fost 
săvârşit parastasul de 40 de zile 
de la mutarea la cele veşnice 
a Fericitului întru adormire 
Patriarhului Pavle al Bisericii 
Ortodoxe Sârbe.


