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Sfântul Sinod al Bisericii 
Ortodoxe Române către tot 
clerul şi poporul1 preaiubit şi 
binecredincios din cuprinsul 
Patriarhiei Române, 

Har, milă şi pace de la Dum-
nezeu-Tatăl şi de la Iisus Hris-
tos, Domnul nostru2, iar de la 
noi, arhiereşti binecuvântări!

Iubiţii noştri fii sufleteşti,
Slavă, cinste şi mulţumire3 

se cuvine să aducem Preasfintei 
Treimi pentru toate bineface-
rile Sale, cele arătate şi cele 
nearătate, ce ni s-au 
făcut nouă4, şi pentru 
toată bucuria cu care ne 
bucurăm de voi5, iubiţii 
noştri fii duhovniceşti, 
pentru statornicia şi cre-
dinţa voastră ortodoxă6, 
de care ţinându-vă cu 
tărie, vă veţi mântui7.

Ştiţi cu toţii că îna-
intea Sfintelor Paşti ne 
pregătim mai intens, prin 
rugăciune şi post. Câte 
patruzeci de zile şi pa-
truzeci de nopţi8 au postit 
Moise şi Ilie, în Legea 
veche, înainte de a se 
întâlni cu Dumnezeu în 
munte. A postit şi Dom-
nul nostru Iisus Hristos 
atunci când pentru noi 
oamenii şi pentru a noastră 
mântuire S-a pogorât din ceruri 
şi S-a întrupat9, învăţându-ne 
că răul din lume şi uneltirile 
diavolului nu pot fi biruite 
decât numai prin rugăciune şi 
prin post10. Cât de ruşinat ar fi 
diavolul şi cât de bună ar fi lu-
mea, dacă oamenii ar lua aminte 
la aceste cuvinte! De aceea, şi 
noi, cu toţii, să ne rugăm şi să 
postim cu râvnă în această pe-
rioadă a Postului Mare! Numai 
aşa ne vom bucura de întâlnirea 
cu Domnul în noaptea sfântă 
a Învierii şi numai aşa vom 
contribui la îndreptarea lumii, 
începând cu noi înşine.

Şi pentru că mai ales acum, 
în Post, ne adunăm în număr 
mare la biserică, s-a luat obi-
ceiul ca în fiecare duminică 

PASTORALA SFÂNTULUI SINOD LA DUMINICA 
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să prăznuim ceva deosebit. 
Astăzi cinstim sfintele icoane 
şi pe cei ce au suferit pentru 
ele în secolele VIII-IX, atunci 
când o prigoană de nedescris 
s-a dezlănţuit împotriva lor. 
Duminica viitoare vom lăuda 
pe isihaşti; ei au apărat în sec. 
XI-XIV învăţătura ortodoxă 
despre rugăciune, singura care 
ne linişteşte (în greacă isihia 
înseamnă liniştire), unindu-ne 
cu Dumnezeu. La mijlocul 
Postului ne vom închina Sfin-

tei Cruci; ea ne aminteşte de 
Jertfa Domnului şi ne învaţă că 
nu prin iubire de sine, ci prin 
jertfire de sine biruim păcatul 
şi moartea. Numai acolo unde 
este Crucea, este şi Învierea! 
Fără de Cruce nu este mântuire! 
La urmă, vom învăţa din două 
pilde diferite cum să ne sfinţim 
viaţa: să fim drepţi şi fără de 
prihană, ca Sf. Ioan Scărarul, 
sau să ne pocăim sincer şi fier-
binte, dacă am păcătuit, ca Sf. 
Maria Egipteanca, a cărei viaţă 
o vom auzi la denia Canonului 
mare.

Dreptmăritori creştini,
Aşadar, astăzi, cinstim 

sfintele icoane. Ce înseamnă 
cuvântul icoană? În Sfânta 
Scriptură citim că, la facerea 
omului, Dumnezeu S-a sfătuit 

şi a zis: Să facem om după chi-
pul şi asemănarea Noastră.... 
Şi l-a făcut Dumnezeu pe om 
după chipul Său11, adică după 
icoana Sa, pentru că icoană 
înseamnă chip, imagine, iar 
icoana (chipul) lui Dumne-
zeu după care l-a făcut pe Om 
este modul Lui de a fi: Unul în 
fiinţă, dar Treime de Persoane: 
Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh, în 
comuniune deplină de iubire 
şi de viaţă. Această icoană – a 
Sfintei Treimi – nu poate fi 

înţeleasă cu mintea, nici de-
scrisă sau reprezentată; Omul 
însuşi era menit să o arate prin 
viaţa lui, ca într-o oglindă, în 
măsura unirii şi asemănării sale 
treptate cu Dumnezeu. Ce s-a 
ales însă de icoana Treimii în 
Om, în urma păcatului, ştim 
cu toţii din nefericire: în loc de 
unitate, permanentă dezbinare; 
în loc de Mulţime de persoane 
în comuniune, indivizi egoişti, 
luptând fiecare pentru interesul 
său. Izgonirea Omului din Rai, 
pe care am plâns-o duminica 
trecută, nu era atât pedeapsa lui 
Dumnezeu, cât propria alegere 
a Omului de a se îndepărta de 
Icoana sa, de a nu mai oglindi 
Treimea, înjosindu-se până la 
traiul necuvântătoarelor, cum 
zice Psalmistul: Omul, în cinste 
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fiind, nu a priceput, alăturatu-
s-a dobitoacelor celor fără de 
minte şi s-a asemănat lor12. Aşa 
înţelegem de ce Dumnezeu a 
interzis, în Legea veche, orice 
imagine şi icoană (chip), căci 
mintea strâmbă a omului şi 
viaţa lui păcătoasă nu puteau 
oglindi şi imagina drept pe 
Dumnezeu. 

Dar Dumnezeu, în iubirea 
Lui, a căutat în tot felul re-
staurarea Omului; şi a trimis 
pe Însuşi Fiul Său Cel Unul-

Născut13, Domnul nos-
tru Iisus Hristos, Care 
este icoana Tatălui, cum 
spune Apostolul Pavel14. 
El a restaurat în Sine 
pe Om, unit deplin cu 
Dumnezeu. La vederea 
Lui, toţi oamenii buni 
s-au bucurat15: magii, 
păstorii, drepţii şi pro-
rocii16, Ioan Botezătorul 
şi Maica Domnului. Iar 
Apostolii, întâlnindu-L 
– cum am citit astăzi în 
Evanghelie17 – nu s-au 
mai putut abţine să strige 
de bucurie: Vino şi vezi! 
Vino şi vezi chipul blând 
şi smerit18 al Domnu-
lui, Icoana desăvârşită a 
Omului! Cum să nu ne 

bucurăm şi noi, văzând chipul 
Său curat, spre care tânjim cu 
toţii? Lui i-am cântat astăzi: 
Preacuratului Tău chip – adică: 
Preacuratei Tale icoane – ne 
închinăm, Bunule19.

Însă, precum ştim, nu toţi 
s-au bucurat de Iisus. Unii 
au căutat să-L ucidă de mic, 
alţii L-au răstignit fiindcă îi 
încurca sau L-au prigonit. În 
veacurile VIII-IX au fost unii 
care voiau cu sălbăticie să-I 
distrugă icoana, ei prigonind 
şi omorând mulţi credincioşi, 
mai ales călugări. Dar s-au stins 
ca fumul20 odată cu Sinodul 
al VII-lea ecumenic (787) şi 
cu marea adunare de la Con-
stantinopol din 11 martie 843, 
prima duminică din Post, când 
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s-a proclamat definitiv învăţătura despre 
icoană şi Ortodoxia (credinţei), în general. 
De atunci, prăznuim şi noi această Dumini-
că a Ortodoxiei, purtând sfintele icoane în 
procesiune, iar în anumite locuri citindu-se 
şi actul solemn de la 843 (Sinodiconul Or-
todoxiei), care laudă pe Sfinţii mărturisitori 
şi anatematizează ereticii. 

Cei ce – „creştini” numindu-se – mai 
luptă astăzi împotriva icoanelor, fie dis-
preţuindu-le, fie ignorându-le, dovedesc că 
nu cred în întruparea Fiului lui Dumnezeu, 
ci trăiesc după omul cel vechi21, ca şi când 
Hristos nu a venit şi nu L-au văzut, deci 
nu-I urmează Lui. Ei dispreţuiesc şi pe Sfin-
ţi şi pe Maica Domnului, care L-au cinstit 
pe Hristos şi L-au primit în ei, sfinţindu-se 
în Duhul Sfânt22, Cel ce deapururi rămâne 
în ei23, reprezentat prin aureola Sfinţilor, 
fără de care nici o icoană nu se pictează. 
Cine nu are icoane se îndepărtează de 
toţi aceştia şi de sfinţenia vieţii! Noi însă 
să cinstim cu evlavie sfintele icoane, nu 
închinându-ne lemnului şi materiei, ci lui 
Hristos Însuşi şi Sfinţilor care-L poartă în ei 
pe veci. Astfel ne umplem şi noi de Duhul 
Sfânt şi ne sfinţim în comuniune cu ei.

Dar mai este o icoană în primejdie: 
icoana lui Iisus, pe care o avem în noi, 
fiecare, de la Botez… Împotriva acestei 
icoane se dă azi o luptă mai vrăjmaşă ca 
odinioară împotriva sfintelor icoane24. Să 
nu o stricăm, aşadar, ca iconoclaştii cei din 
vechime, ci să o îngrijim cu luare aminte, 
asemănându-ne sfinţilor, cu ajutorul Sfân-
tului Duh, Care sălăşluieşte în noi25. Căci 
cinstirea icoanelor trebuie să concorde cu 
viaţa noastră în Hristos. Icoanele înseşi, 
prin „perspectiva inversă” în care sunt zu-
grăvite, ne cer socoteală. Priviţi cu atenţie 
chipurile Mântuitorului, Maicii Domnului 

şi Sfinţilor din icoane şi obiectele din ele: 
Evanghelia, clădirile cetăţii Ierusalimului... 
Liniile lor, în loc să ducă spre orizontul 
depărtat, ca în tablourile obişnuite, vin către 
cel ce le priveşte, ca şi cum te-ar întreba: 
icoana Mea din tine, cum o cinsteşti? Vino 
şi vezi icoana Mea şi o oglindeşte în tine!

Iubiţi fraţi şi surori în Hristos Domnul,
Acum două duminici, am auzit că şi 

Judecata de Apoi a lui Dumnezeu va fi tot 
ca o icoană, la Care uitându-ne – adică la 
Hristos – se va oglindi în noi, fără ocolişuri, 
măsura în care L-am cinstit în noi şi în 
semenii noştri. Căci pe cât Îl iubim pe Hris-
tos din noi, pe atât Îl vedem şi în semenii 
noştri cei zidiţi după chipul lui Dumnezeu. 
Aceasta înseamnă porunca: să iubeşti pe 
aproapele tău ca pe tine însuţi26, pe care 
Zaheu vameşul a înţeles-o atât de bine, îm-
părţindu-şi în jumătate averea cu săracii şi 
auzind cuvântul: astăzi s-a făcut mântuire 
casei acesteia27. Şi, vai, câţi săraci nu ne 
înconjoară astăzi? Şi câte chipuri stricate 
de păcat şi de patimi, de prăpădul actual al 
drogurilor şi al prostituţiei, al necredinţei şi 
al indiferentismului, care aşteaptă o mână 
de ajutor ca să se întoarcă acasă, la Tatăl 
nostru, precum Fiul risipitor!

De aceea, am luat şi noi obiceiul ca, în 
această Duminică în care cinstim sfintele 
icoane, să organizăm o colectă la nivelul 
întregii Patriarhii, în sprijinul icoanei din 
sufletul semenilor noştri celor mai lipsiţi, ea 
fiind deschisă şi duminica viitoare, pentru 
cei ce nu aţi ştiut şi nu sunteţi pregătiţi as-
tăzi. Fondul Central Misionar, care se adu-
nă astfel, ajută an de an eparhiile Bisericii 
noastre şi aşezămintele ei de binefacere să 
împlinească cele mai arzătoare trebuinţe de 
adăpost, de hrană şi îmbrăcăminte28, de în-
grijire a celor bătrâni sau copii abandonaţi, 
a celor bolnavi sau suferinzi (handicapaţi), 

de cercetare a celor închişi sau robiţi de pa-
timi, de sprijinire a parohiilor sărace sau a 
eparhiilor din străinătate, care se străduiesc 
din răsputeri să răspundă nevoilor fraţilor 
noştri răspândiţi în lume.

Darul acesta arată, deopotrivă, comuni-
unea dintre noi – prisosul unora împlineşte 
lipsa celorlalţi, ca să fie potrivire29 – şi cre-
dinţa noastră autentică în Hristos, Care ne 
porunceşte: să vă iubiţi unii pe alţii; întru 
aceasta vor cunoaşte toţi că sunteţi ucenicii 
Mei30. El Însuşi ne-a iubit cel dintâi31 şi 
S-a dat pe Sine pentru noi şi ne împarte la 
fiecare Liturghie ce are mai scump şi bun: 
preacuratul Trup şi Sânge, de care noi toţi 
avem nevoie, ca nişte săraci cu Duhul32 ce 
suntem, precum zice: dacă nu veţi mânca 
Trupul Meu şi nu veţi bea Sângele Meu, nu 
veţi avea viaţă în voi33. Să ne asemănăm, 
dar, lui Hristos! Să împărţim şi noi celor 
săraci şi nevoiaşi, prin colecta aceasta a 
Bisericii. Şi oriunde vedem un semen de-al 
nostru în nevoie, să-l ajutăm după posibi-
lităţi, ca pe chipul-icoana lui Dumnezeu.

Iar de chipul lui Hristos din noi înşine, să 
avem tot atâta grijă, mai ales în acest Post, 
curăţindu-l prin Spovedanie şi hrănindu-l 
cu Sfânta Împărtăşanie. Astfel făcând, ne 
vom umple şi noi de bucuria tainică a 
Apostolilor şi vom mărturisi împreună cu 
ei: Vino şi vezi icoana lui Hristos, dorirea 
ta! Vino şi vezi chipul Său din tine, darul 
cel mai preţios! Vino şi vezi pe Hristos 
din semeni, datoria ta! Iar la Înviere, vom 
completa: Vino şi vezi cerurile deschizân-
du-se şi pe om iarăşi în Rai! Vino şi vezi 
pe Maica Domnului şi pe toţi Sfinţii care 
ne cheamă cu dulcele glas: Veniţi de luaţi 
lumină! Lumina lui Hristos să ne lumineze 
tuturor34 viaţa!

Harul Domnului nostru Iisus Hristos şi 
dragostea lui Dumnezeu Tatăl şi împărtă-
şirea Sfântului Duh să fie cu voi cu toţi!

† Teofan Arhiepiscopul Iaşilor şi Mitropolitul 
Moldovei şi Bucovinei
† Laurenţiu Arhiepiscopul Sibiului şi Mitropo-
litul Ardealului 
† Bartolomeu Arhiepiscopul Vadului, Feleacului 
şi Clujului Mitropolitul Clujului, Albei, Crişanei 
şi Maramureşului
† Irineu Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul 
Olteniei
† Nicolae Arhiepiscopul Timişoarei şi Mitropo-
litul Banatului
† Petru Arhiepiscopul Chişinăului, Mitropolitul 
Basarabiei şi Exarh al Plaiurilor
† Serafim Arhiepiscopul Ortodox Român al Ger-
maniei, Austriei şi Luxemburgului şi Mitropolitul 
Ortodox Român al Germaniei, Europei Centrale 
şi de Nord
† Iosif Arhiepiscopul Ortodox Român al Europei 
Occidentale şi Mitropolitul Ortodox Român al 
Europei Occidentale şi Meridionale
† Nifon Mitropolit onorific, Arhiepiscop al Târ-
goviştei şi Exarh Patriarhal
† Teodosie Arhiepiscopul Tomisului
† Pimen Arhiepiscopul Sucevei şi Rădăuţilor
† Andrei Arhiepiscopul Alba Iuliei
† Gherasim Arhiepiscopul Râmnicului
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† DANIEL

Arhiepiscopul Bucureştilor,
Mitropolitul Munteniei şi Dobrogei, Locţiitor al tronului Cezareei Capadociei şi Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

† Eftimie Arhiepiscopul Romanului şi Bacăului
† Epifanie Arhiepiscopul Buzăului şi Vrancei
† Calinic Arhiepiscopul Argeşului şi Muscelului
† Casian Arhiepiscopul Dunării de Jos
† Timotei  Arhiepiscopul Aradului
† Nicolae Arhiepiscopul Ortodox Român al celor 
două Americi
† Justinian Arhiepiscop onorific, Episcopul 
Ortodox Român al Maramureşului şi Sătmarului
† Ioan Arhiepiscop onorific, Episcopul Covasnei 
şi Harghitei
† Corneliu Episcopul Huşilor
† Lucian Episcopul Caransebeşului
† Sofronie Episcopul Ortodox Român al Oradiei
† Nicodim Episcopul Severinului şi Strehaiei
† Vincenţiu Episcopul Sloboziei şi Călăraşilor
† Galaction Episcopul Alexandriei şi Teleor-
manului
† Ambrozie Episcopul Giurgiului
† Sebastian Episcopul Slatinei şi Romanaţilor
† Visarion Episcopul Tulcii
† Petroniu Episcopul Sălajului
† Gurie Episcopul Devei şi Hunedoarei
† Daniil Episcop-locţiitor (Administrator) al 
Episcopiei Daciei Felix
† Siluan Episcopul Ortodox Român al Ungariei

† Siluan Episcopul Ortodox Român al Italiei
† Timotei Episcopul Ortodox Român al Spaniei 
şi Portugaliei
† Macarie Episcopul Ortodox Român al Europei 
de Nord
† Mihail Episcopul Ortodox Român al Australiei 
şi Noii Zeelande
† Ciprian Câmpineanul Episcop-vicar patriarhal
† Varlaam Ploieşteanul Episcop-vicar Patriarhal
† Varsanufie Prahoveanul Episcop-vicar al 
Arhiepiscopiei Bucureştilor
† Calinic Botoşăneanul Episcop-vicar al Arhi-
episcopiei Iaşilor
† Andrei Făgărăşeanul Episcop-vicar al Arhie-
piscopiei Sibiului
† Irineu Bistriţeanul Episcop-vicar al Arhiepi-
scopiei Vadului, Feleacului şi Clujului
† Vasile Someşeanul Episcop-vicar al Arhiepi-
scopiei Vadului, Feleacului şi Clujului
† Paisie Lugojeanul Episcop-vicar al Arhiepi-
scopiei Timişoarei
† Emilian Lovişteanul Episcop-vicar al Arhie-
piscopiei Râmnicului
† Ioachim Băcăuanul Episcop-vicar al Arhiepi-
scopiei Romanului şi Bacăului
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NOTE:

1. Din Ectenia mare de la Liturghie.
2. 1 Tim. 1, 2; 2 Tim. 1, 2; 2 In. 1, 3.
3. Apoc. 4, 9; 7, 12.
4. Din Rugăciunea euharistică a Sf. Ioan Gură de Aur.
5. 1 Tes. 3, 9.
6. 2 Tes. 1, 4.
7.1 Tim. 4, 15-16; 2 Tes. 2,15; Efes. 6,10-17. Ieş. 34, 

28; 3 Rg. 19, 8.
9. Din Crezul ortodox (Simbolul credinţei).
10. Mc. 9, 29.
11. Fac. 1, 26-27.

† Sofian Braşoveanul Episcop-vicar al Arhi-
episcopiei Ortodoxe a Germaniei, Austriei şi 
Luxemburgului

24. Părintele Arsenie Boca, mare îndrumător de suflete 
din secolul XX, ed. Teognost, Cluj-Napoca 2002, 
p. 57.

25. 2 Tim 1, 14.
26. Mt. 19, 19; Lev. 19, 18.
27. Lc. 19, 1-10.
28. 1 Tim. 6, 8.
29. 2 Cor. 8, 13-14.
30. In. 13, 34-35; 2 In. 5, 3.
31. I In. 4, 19.
32. Mt. 5, 3.
33. In. 6, 53.
34. Din Liturghia Darurilor înainte-sfinţite.

În data de 29 şi 30 ianuarie 2009, la 
Centrul Eparhial din Giula, sub preşedin-
ţia Preasfinţitului Părinte Episcop Siluan, 
s-au desfăşurat şedinţele de lucru anuale 
ale Consiliului şi Adunării Eparhiale ale 
Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria. 
Lucrările Consiliului şi Adunării Eparhiale 
au fost dedicate aniversării Anului Jubiliar 
al Crezului Ortodox şi Autocefaliei Biseri-
cii Ortodoxe Române şi au fost precedate 
de săvârşirea Sfintei Liturghii în Catedrala 
Episcopală din Giula, de către Preasfinţitul 
Părinte Episcop Siluan şi preoţii din Adu-
narea Eparhială, a unei slujbe de pomenire 
pentru marele mecenat al românilor din 
Ungaria, Emanuil Gojdu, la împlinirea a 
140 de ani de la mutarea sa la cele veşnice, 
precum şi a slujbei de Te Deum, prevăzută 
pentru această întrunire.

Praznicul Sfinţilor Trei Ierarhi: Vasile 
cel Mare, Grigorie Teologul şi Ioan Gură 
de Aur, pe lângă importanţa deosebită pe 
care o are pentru toate seminariile teolo-
gice şi facultăţile de teologie ortodoxă 
din lumea întreagă, are pentru Episcopia 
Ortodoxă Română din Ungaria şi o altă 

Întrunirile anuale ale Consiliului Eparhial şi Adunării Eparhiale 
ale Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria

semnificaţie aparte, datorită faptului că la 
această mare sărbătoare creştină, în anul 
1999, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe 
Române, condus la acea vreme de Prea-
fericitul Părinte Patriarh Teoctist, a ales 
pe Preasfinţitul Părinte Sofronie Drincec, 
astăzi Episcopul Oradiei, ca cel dintâi 
Ierarh al Episcopiei Ortodoxe Române 
din Ungaria.  

La cele două şedinţe de lucru au fost 
prezentate rapoartele de activitate pentru 
anul 2009 ale celor trei sectoare adminis-
trative ale Episcopiei Ortodoxe Române 
din Ungaria: bisericesc, cultural şi econo-
mic, fiind evidenţiate realizări importante 
în domeniul pastoral-misionar şi cultural, 
deşi numărul membrilor şi posibilităţile 
comunităţii româneşti din Ungaria sunt 
mai reduse, în comparaţie cu alte comu-
nităţi româneşti din diaspora.

Adunarea Eparhială a luat decizia înfi-
inţării unui nou protopopiat, la Budapesta, 
prin desprinderea parohiilor româneşti 
pestane din fostul protopopiat de Giula-
Budapesta, pentru a marca importanţa 
comunităţii româneşti din capitala Unga-

riei şi pentru a oferi posibilitatea acestui 
nou protopopiat de a-şi extinde aria sa 
de activitate pastoral-misionară şi la ro-
mânii care trăiesc în alte oraşe apropiate. 
Noul protopopiat va ocupa locul al doilea 
în ordinea ierarhică a Episcopiei, după 
protopopiatul de Giula şi va fi condus de 
Pr. Ic. Stavr. Marius Maghiaru, parohul 
comunităţii româneşti din capitală, care 
împreună cu Părintele Singhel David 
Pop, superiorul Aşezământului Monahal 
„Sfântul Ioan Botezătorul” şi conducătorul 
Centrului Cultural şi Pastoral-Misionar 
„Sfântul Vasile cel Mare”, se îngrijesc de 
necesităţile spirituale ale românilor din 
Budapesta şi împrejurimi. 

Tot cu această ocazie, au mai fost luate 
în discuţie diferite obiective care vor fi 
vizate în anul 2010, pentru a putea conti-
nua în cele mai bune condiţii activitatea 
liturgică, pastorală şi misionară a Episco-
piei noastre, atât la nivel eparhial, cât şi la 
nivelul fiecărei parohii.

 Biroul de Presă al Episcopiei 
Ortodoxe Române din Ungaria

12. Ps. 48, 13, 21.
13. Gal. 4,4 ; In. 3,16.
14. 2 Cor. 4, 4; Colos. 1, 15, reluat în Rugăciunea eu-

haristică a Sf. Vasile cel Mare.
15. Mt. 2, 10; Lc. 2, 10.
16. In. 8, 6; Mt. 13, 17.
17. In. 1, 43-51; pentru 1, 46 vezi Apoc. 6 18 Mt. 11, 29.
19. Din Troparul Duminicii Ortodoxiei.
20. Ps. 67, 3.
21. Eefs. 4, 22; Col. 3, 9.
22. Rom. 15, 16.
23. In. 14, 17.

† Marc Nemţeanul Episcop-vicar al Arhiepi-
scopiei Ortodoxe Române a Europei Occidentale
† Ioan Casian de Vicina Episcop-vicar Arhiepi-
scopiei Ortodoxe Române a celor două Americi

† Iustin Sigheteanul Arhiereu-vicar al Episcopiei 
Ortodoxe Române  a Maramureşului şi Sătmarului

Biroul de Presă al Patriarhiei Române

Din viaţa Episcopiei
1 ianuarie – PS Siluan a 

oficiat slujba de Te Deum la 
trecerea în noul an 2010, alături 
de membrii Consiliului Eparhial 
şi de credincioşii veniţi pentru 
acest eveniment, mulţumind lui 
Dumnezeu pentru toate binefa-
cerile pe care le-a revărsat asupra 
Episcopiei Ortodoxe Române 
din Ungaria în anul 2009, după 
toţi credincioşii prezenţi au fost 
invitaţi să ciocnească un pahar 
de şampanie în sala de şedinţe 
a Centrului Eparhial. În ziua 
Sfântului Ierarh Arhiepiscopul 
Cezareii Capadociei, Vasile cel 
Mare, PS Siluan a săvârşit Sfânta 
Liturghie la Catedrala Episcopa-

lă, iar în cuvântul rostit s-a referit 
la inaugurarea anului 2010 ca an 
omagial al Crezului Ortodox şi al 
Autocefaliei Bisericii Ortodoxe 
Române, precum şi la eveni-
mentele importante, din punct 
de vedere liturgic din anul 2009.

2 ianuarie – PS Siluan a slujit 
Sfânta Liturghie împreună cu 
Părintele Arhimandrit Simeon 
Stana, Exarhul Mânăstirilor din 
Arhiepiscopia Timişoarei, venit 
la Giula în vizită cu un grup de 
credincioşi, cărora le-au fost 
prezentate Catedrala Eparhială 
Arhiva Episcopiei şi Centrul 
Eparhial.
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Din viaţa Episcopiei
3 ianuarie – În Duminica 

dinaintea Botezului Domnului, 
Chiriarhul Giulei a oficiat Sfânta 
Liturghie în biserica din Cenadul 
Unguresc, alături de Prot. Aurel 
Becan şi de Prot. Origen Sabău.

6 ianuarie – Cu ocazia Prazni-
cului Bobotezei, PS Siluan a slu-
jit Sfânta Liturghie în Catedrala 
din Giula şi a făcut Sfinţirea cea 
Mare a apei, sfinţind deasemenea 
potrivit obiceiului şi Centrul 
Eparhial.

7 ianuarie – Ierarhul Julei 
înconjurat de un sobor de preoţi a 
oficiat Sfânta Liturghie la hramul 
Aşezământului Monahal „Sfântul 
Ioan Botezătorul” din Budapes-
ta hirotesind întru Singhel pe 
Preacuviosul Părinte David Pop, 
conducătorul Aşezământului şi 
a Centrului Cultural şi Pastoral 
Misionar „Sfântul Vasile cel 
Mare”. La eveniment, pe lângă 
numeroşi credincioşi, au fost pre-
zenţi Doamna Ambasador Ireny 
Comaroschi, Domnul Consul Ge-
neral Marin Ursuţ şi Doamna Dr. 
Brânduşa Armanca, dierctoarea 
Institutului Cultural Român din 
Budapesta.

8 ianuarie – PS Siluan ală-
turi de Pr. Consilier Bisericesc 
Calinic Covaci a făcut sfinţirea 
instituţiilor româneşti din Giula: 
Grădiniţa Românească, Şcoala 
Generală, Liceul „Nicolae Băl-
cescu”, Centrul de Documentare 
şi Informare al AŢRU, UCRU şi 
Consulatul General al României.

10 ianuarie – În prima Dumi-
necă după Bobotează, Episcopul 
Giulei a oficiat Sfânta Liturghie 
în biserica din Chitighaz, pentru 
a putea fi prezent, cu ocazia 
Sfintelor Sărbători ale Naşterii 
Domnului şi Bobotezei, în co-
munităţile cele mai importatnte 
din punct de vedere numeric, ale 
Episcopiei.

13 ianuarie – Sub conducerea 
Preasfinţitului Părinte Episcop 
Siluan, la Centrul Eparhial din 
Giula a avut loc o şedinţă de per-
manenţă a Consiliului Eparhial.

15 ianuarie – La Apateu, ca 
în fiecare an, a avut loc come-
morarea tradiţională a Poetului 
naţional român Mihail Eminescu, 
la care a participat şi Ierarhul 
Giulei. În cadrul acestei mani-
festări, organizată în principal de 
către Parohia din Apateu, Centrul 
de Documentare şi Informare al 
AŢRU şi Asociaţia pentru Cul-
tură Spiritualitate şi Dezvoltare 
a Relaţiilor Transfrontaliere din 

forma în viitor. Protopopiatul de 
Budapesta va fi condus de Pr. 
Marius Maghiaru.

30 ianuarie – Întâistătăto-
rul Episcopiei, înconjurat de 
un sobor de preoţi, a oficiat în 
Catedrală Sfânta Liturghie, de 
faţă fiind şi membri ai Adunării 
Eparhiale, după care a fost săvâr-
şită o slujbă de pomenire pentru 
marele mecenat al Românior din 
Ungaria, Emanuil Gojdu, de la 
a cărui trecere la cele veşnice 
s-au împlinit 140 de ani, iar în 
final s-a oficiat şi o slujbă de Te 
Deum pentru începutul lucrărilor 
Adunării Eparhiale.

Lucrările Adunării Eparhiale 
au fost dedicate Anului jubiliar al 
Crezului Ortodox şi Autocefaliei 
BOR şi au cuprins prezentarea şi 
aprobarea rapoartelor de activita-
te ale celor trei sectoare adminis-
trative ale Episcopiei, precum şi 
a hotărârii de înfiinţare a noului 
Protopopiat de Budapesta, în 
condiţiile propuse de Consiliul 
Eparhial.

Tot în această zi, la Liceul Ro-
mânesc PS Siluan a fost prezent, 
la Liceul Românesc din Giula, la 
manifestarea dedicată generaţiei 
de absolvenţi şi intitulată sugestiv 
„balul acordării panglicii”, în 
cadrul căreia, numeroşii partici-
panţi la acest eveniment au ad-
mirat programul cultural emoţi-
onant şi o frumoasă demonstraţie 
de vals prezentate de către elevii 
celor două clase de absolvenţi ai 
liceului. La eveniment au fost 
prezenţi, de asemenea, Domnul 
Consul General de la Giula, 
Ioan Fodoreanu, Domnul Consul 
Răzvan Ciolcă, de la Seghedin, 
Domnul Secretar de la Ambasada 
României la Budapesta, Lucian 
Casone şi alţi invitaţi.

31 ianuarie – PS Siluan a ofi-
ciat Sfânta Liturghie în biserica 
din Micherechi, alături de Prot. 
Aurel Becan, Pr. Tudor Budeanu 
din parohia Macea, din cadrul 
Arhiepiscopiei Aradului, Pr. 
Paroh Ioan Bun, Diacon Tiberiu 
Ardelean, profesor de muzică 
bisericească şi dirijor al corului 
Seminarului Teologic din Arad şi 
alţi clerici din cadrul Episcopiei 
Giulei. Răspunsurile liturgice au 
fost date de corul ortodox din 
Macea condus de Domnul Ovidiu 
Boar care este în acelaţi timp, şi 
dirijorul corului vechii Catedrale 
Ortodoxe din Arad şi a corului  
de cameră Emil Monţea al Casei 
de Cultură a Municipiului Arad.

Oradea, la Şcoala Generală din 
Apateu a avut loc cea de a 4-a 
ediţie a Concursului de poezii pe 
ţară Mihail Eminescu, susţinut de 
elevi ai şcolilor din Ungaria în 
care se predă limba română. Au 
fost prezenţi reprezentanţi ai in-
stituţiilor româneşti din Ungaria 
şi România. Evenimentul a mai 
cuprins un program artistic sus-
ţinut pe scena căminului cultural 
de tineri de la Palatul Copiilor 
din Oradea şi un montaj literar la 
biserică, prezentat de copii de la 

Şcoala Generală „Oltea Doamna” 
din Oradea.

Tot în biserică, Prot. Origen 
Sabău a oferit premii unor per-
sonalităţi care sau implicat dea 
lungul anilor în activităţi cultu-
rale desfăşurate la comunitatea 
românească din Ungaria. Progra-
mul zilei sa încheiat cu o slujbă 
de pomenire şi cu depunerea 
de coroane de flori la bustul lui 
Mihai Eminescudin curtea casei 
parohiale din Apateu.

23 ianuarie – Chiriarhul Giu-
lei a participat la întâlnirea cu 
tinerii ortodocşi la Centrul Cul-
tural şi Pastoral-Misionar din 
Micherechi, pe tema: „Biserica 
Ortodoxă, valoare extraordinară 
şi bogăţia ei spirituală în raport 
cu alte culte creştine”, care s-a 
bucurat de interesul deosebit al 
participanţilor. La întâlnire a luat 
parte şi Pr. Paroh Ioan Bun.

24 ianuarie – PS Siluan a ofi-
ciat Sfânta Liturghie la Catedrala 
din Giula, săvârşind şi pomenirea 
Domnitorului Alexandru Ioan 
Cuza, a Mitropoliţilor Sofronie 
Miclescu al Moldovei, Neofit al 
Ungrovlahiei şi a tuturor celor 
care au contribuit la realizarea 
Unirii Principatelor Române 
în 24 ianuarie 1859, eveniment 
de la care s-au împlinit 151 de 

ani. De altfel, în toate bisericile 
Episcopiei Ortodoxe Române din 
Ungaria au avut loc astfel de po-
meniri pentru realizatorii Unirii 
Principatelor Române, eveni-
ment la care Biserica Ortodoxă 
Română şi-a adus o importantă 
contribuţie.

27 ianuarie – Ierarhul Giulei 
a săvârşit Sfânta Liturghie în 
Paraclisul Episcopal din Giula şi 
a făcut o vizită o vizită pastorală 
la o persoană aflată la tratament 
la Spitalul Nr. 2 din Seghedin.

28 ianuarie – La Centrul 
Eparhial din Giula, PS Siluan a 
avut o întâlnire de lucru pe tema 
pregătirii rapoartelor de activi-
tate cu Pr. Consilier Economic 
Teodor Marc şi cu Pr. Consilier 
Administrativ-Bisericesc Calinic 
Covaci.

29 ianuarie – PS Siluan a 
săvârşit Sfânta Liturghie şi sluj-
ba de Te Deum, în Paraclisul 
Episcopal, la începutul lucrări-
lor Consiliului Eparhial. După 
Sfânta Liturghie a început şedinţa 
anuală ordinară de lucru a Con-
siliului Eparhial al Episcopiei 
Ortodoxe Române din Ungaria, 
la care au fost prezentate rapoar-
tele de activitate ale celor trei 
sectoare: bisericesc, cultural şi 
economic. Lucrările Consiliului 
Eparhial au fost dedicate Anului 
jubiliar al Crezului Ortodox şi 
Autocefaliei Bisericii Ortodoxe 
Române. Între hotărârile pro-
puse spre aprobarea Adunării 
Eparhiale, sa numărat şi aceea 
a înfiinţării Protopopiatului de 
Budapesta, care se desprinde din 
Protopopiatul Giula-Budapesta, 
va ocupa locul doi în ordinea 
ierarhică a Episcopiei după cel 
de Giula şi va cuprinde Parohiile 
Budapesta I şi Budapesta II şi alte 
comunităţi româneşti care se vor 


