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Ieri, am sărbătorit Pogorâ-
rea Duhului Sfânt – Rusaliile, 
ziua de constituire a Bisericii 
instituită de Hristos. Astăzi, în 
a doua zi de Rusalii, prăznuim 
pe Însuşi Duhul Sfânt şi prea-
mărim pe Tatăl, Fiul şi Duhul 
Sfânt, Treimea cea deofiinţă şi 
nedespărţită. La fiecare sfântă 
slujbă şi în toate rugăciunile 
Bisericii noastre mărturisim 
credinţa în Dumnezeu cel Unul 
în fiinţă şi întreit în Persoane, 
trăind fiecare clipă a vieţii 
noastre ca pe o rugăciune de 
mulţumire pentru binefacerile 
revărsate cu milostivire asupra 
noastră şi asupra întregii creaţii. 
Cine mărturiseşte cu adevărat 
pe Mântuitorul nostru Iisus 
Hristos, acela nu Îl desparte pe 
Fiul de Tatăl şi de Duhul Sfânt, 
ci slăveşte lucrarea mântuitoare 
a Preasfintei Treimi. Dumne-
zeu este iubire, pentru că este 
Treime de Persoane distincte, 
dar nedespărţite, adică unite 
într-o comuniune de viaţă şi 
iubire veşnică la care cheamă 
umanitatea şi creaţia întreagă.

Sărbătoarea Sfintei Treimi 
este hramul a numeroase bise-
rici şi mănăstiri, precum şi zi de 
bucurie sfântă pentru mai multe 
instituţii cultural-misionare din 
cuprinsul Patriarhiei Române. 
Între acestea, Centrul de Pre-
să BASILICA al Patriarhiei 
Române, înfiinţat în urmă cu 
trei ani, la 27 octombrie 2007, 
de sărbătoarea Cuviosului Di-
mitrie cel Nou, Ocrotitorul 
Bucureştilor, este recunoscut 
ca unul dintre cele mai impor-
tante mijloace misionare ale 
Bisericii Ortodoxe Române, 
cu rol formativ în societatea 
contemporană.

Centrul de presă BASILICA, 
prin cele cinci componente 
ale sale: Radio TRINITAS, 
televiziunea TRINITAS TV, 
publicaţiile LUMINA, Agenţia 
de ştiri BASILICA şi Biroul de 
presă şi relaţii publice, asigură 
comunicarea promptă şi efi-

„MISIUNE MEDIATICĂ ÎN LUMINA SFINTEI TREIMI”
Contribuţia posturilor de radio şi televiziune Trinitas

Mesajul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel la sărbătoarea Sfintei Treimi
cientă în interiorul Bisericii, 
precum şi promovarea valori-
lor evanghelice şi a mesajului 
creştin în societatea de azi. 
Modalitatea de comunicare 
a învăţăturii de credinţă prin 
mass-media este chemare la 
comuniune şi are ca model 
comuniunea dintre Persoanele 
Sfintei Treimi, iubirea divină 
revărsată peste întreaga lume. 

Transmiterea zilnică a Sfintei 
Liturghii, a slujbei Vecerniei, 
a rugăciunilor de dimineaţă şi 
de seară, mediatizarea lucrării 
pastoral-misionare, cultural-
educative şi social-caritative 
a Bisericii, a istoriei, culturii, 
artei, arhitecturii şi spirituali-
tăţii ortodoxe, modelele de cre-
dinţă şi iubire faţă de semeni, 
caracterele autentic creştine, 
prezentarea unor aşezăminte 
monahale cunoscute şi mai pu-
ţin cunoscute, dar şi informarea 
asupra problemelor bisericeşti 
de actualitate sunt subiecte 
care se regăsesc în emisiunile 
de radio şi televiziune şi în pa-
ginile publicaţiilor LUMINA, 
fiind urmărite şi apreciate nu 
numai de către credincioşi ai 
Bisericii noastre, dar şi ai altor 
culte, precum şi de numeroşi 
jurnalişti din presa laică pentru 
care constituie de multe ori o 
sursă de inspiraţie.

Mai ales în acest an 2010, 
consacrat Crezului ortodox şi 
autocefaliei Bisericii Ortodoxe 
Române, canalele mediatice 
ale Patriarhiei Române contri-
buie, prin mijloace specifice, 
la trăirea de către fiii şi fiicele 
Bisericii Ortodoxe Române 
a demnităţii vieţuirii întru 
dreapta credinţă ca temelie a 
unităţii spirituale şi naţionale, 

la aprofundarea şi transmiterea 
tezaurului de cultură creştină 
păstrat cu sfinţenie de Biserică 
de-a lungul veacurilor.

Prin activitatea sa, Centrul 
de  p r e să  BASILICA a l 
Patriarhiei Române marchează 
o  evo lu ţ i e  în  domen iu l 
comunicării  religioase şi 
o îmbogăţire a universului 
mediatic din România. Ceea 
ce conferă unicitate activităţii 
Centrului de presă BASILICA 
în peisajul mediatic românesc 
reprezintă consistenţa şi 
varietatea informaţiei  cu 
conţinut religios oferită în 
timp real de o echipă care 
îmbină experienţa profesională, 
conş t i i n ţ a  m i s iona ră  ş i 
entuziasmul tineresc. Astfel, la 
aproape trei ani de la înfiinţare, 
oricine poate constata faptul că 
Centrul de presă BASILICA al 
Patriarhiei Române a devenit 
o punte de comunicare solidă 

între Patriarhia Română şi 
societatea românească, precum 
şi între românii din ţară şi cei 
care trăiesc în alte regiuni ale 
lumii.

Dintre realizările ultimului 
an, menţionăm aici doar pe 
cele mai reprezentative : Radio 
TRINITAS şi-a extins aria de 
emisie în partea de vest a ţării 
şi a consolidat reţeaua de co-
respondenţi locali, televiziunea 
TRINITAS TV emite 24 de 
ore din 24 şi a diversificat grila 
de programe, Ziarul Lumina 
şi-a mărit considerabil tirajul 
şi a lansat ediţia regională de 
Transilvania, ştirile de agenţie 
sunt redactate într-un context 
multimedia, a crescut numărul 
CD-urilor audio şi al DVD-
urilor realizate de Casa de 
Discuri TRINITAS a Patriarhiei 
Române.

Ţinem să mulţumim tuturor 
celor care continuă să sprijine 
financiar Centrul de Presă BA-
SILICA al Patriarhiei Române, 
în primul rând parohiile şi pro-
topopiatele Arhiepiscopiei Bu-
cureştilor, alte eparhii din ţară şi 
străinătate, instituţii şi persoane 
care, în pofida crizei financiar-
economice din ţara noastră, 
înţeleg cât de importantă este 
lucrarea pastoral-misionară a 
Bisericii în societate, promo-
varea culturii şi spiritualităţii 
ortodoxe româneşti pe plan 
naţional şi internaţional.

Binecuvântăm şi felicităm pe 
toţi cei care îşi desfăşoară acti-
vitatea cu mult devotament şi 
jertfelnicie în cadrul celor cinci 
componente ale Centrului de 
presă BASILICA şi ne rugăm 
Preasfintei Treimi să reverse 
în inimile tuturor darurile Sale 
cele bogate pentru a contribui 
la sporirea credinţei şi iubirii 
de Dumnezeu în sufletele oame-
nilor şi pentru a cultiva valorile 
Ortodoxiei în lumea de azi.

Aşa să ne ajute Dumnezeu!
† DANIEL

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.
Biroul de Presă al Patriarhiei Române



În contextul aniversării în 
anul 2010 a 1.685 de ani de 
la Primul Sinod Ecumenic de 
la Niceea (325) şi a 125 de ani 
de la recunoaşterea oficială a 
autocefaliei Bisericii Ortodoxe 
Române (1885), la iniţiativa 
Preafericitului Părinte Patri-
arh Daniel, Sfântul Sinod al 
Bisericii Ortodoxe Române a 
aprobat – în şedinţa de lucru 
din 18–19 iunie 2009 – ca anul 
2010 să fie declarat „Anul 
omagial al Crezului Ortodox 
şi al Autocefaliei româneşti“ 
în Patriarhia Română.

„Simbolul Credinţei” sau 
„Crezul” este înfăţişarea pe 
scurt a învăţăturii pe care creş-
tinul trebuie s-o cunoască, s-o 
primească cu credintă şi s-o 
mărturisească.

Cu toate că în Noul Tes-
tament nu se găseşte un crez 
formulat ca atare, stabilit de 
Sfinţii Apostoli, totuşi încă de 
la începutul Bisericii au circulat 
scurte formulări de credinţă în 
care se rezuma istoria unică a 
mântuirii şi care indicau obiec-
tul credinţei creştine.

Aproape fiecare Biserica 
din oraşele mari îşi avea Sim-
bolul ei de Credinţă, fiindcă 
Bisericile nu se puteau lipsi 
de Simbolul Credinţei, care 
era Catehismul lor, trebuitor 
pentru lucrarea misionară. Nu 
se puteau închipui candidaţi 
la Botez fără să ştie pe de rost 
Simbolul Credinţei.

Printre crezurile care au 
circulat încă din vechime se 
cunosc: Simbolul de Credinţă 
Apostolic sau roman, care apare 
la Roma în sec. al III-lea, Sim-
bolul de Credinţă al Bisericii 
din Neo-Cezareea Pontului, 
Simbolul de Credinţă al Bise-
ricii din Cezareea Palestinei, 
Simbolul de Credinţă al Bise-
ricii din Alexandria şi altele. 
Aceste Simboluri de Credinţă 
se deosebeau puţin între ele, 
dar ele erau identice în privinţa 
ideilor principale pe care le 
susţineau despre Sfânta Treime, 
despre mântuirea noastră reali-
zată în Hristos, despre Biserică 
şi Sfintele Taine.

Crezul niceo-constantinopo-
litan (Simbolul Credinţei) este 
textul de credinţă prin excelenţă 
al creştinismului, deoarece a 
reuşit să reconcilieze concepţia 
monoteistă cu concepţia trinita-
ră despre Dumnezeu.

Simbolul de Credinţă a fost 
alcătuit de primele două Sinoa-
de ecumenice: cel de la Nice-
ea, din anul 325 convocat de 

către Împăratul Constantin cel 
Mare, la care au luat parte 318 
Sfinţi Părinţi, şi cel de la Con-
stantinopol, convocat de către 
Împăratul Teodosie în anul 
381, la care au luat parte 150 
de Sfinţi Părinţi. Formularea 
primelor 7 articole ale Simbolu-
lui de Credinţă la Primul Sinod 
Ecumenic a fost determinată 
de faptul că preotul Arie din 
Alexandria susţinea învăţătura 

ruia i se cuvine aceeaşi mărire 
ca Tatălui şi Fiului.

Autoritatea Crezului este 
dată de faptul că a fost formulat 
de către două Sinoade Ecume-
nice, la care au participat toţi 
episcopii Bisericii celei Una. 
Părinţii sinodali nu au „in-
ventat“ Crezul, ci ei au studiat 
şi au analizat toate aspectele 
învăţăturilor dogmatice din 
Crezul fiecărei mari Biserici 

Prin urmare, oricine ar for-
mula o învăţătură de credinţă 
care nu este conformă cu cea 
mărturisită în Simbolul de cre-
dinţă niceo-constantinopolitan 
săvârşeşte o erezie, adică o aba-
tere de la învăţătura descoperită 
de Dumnezeu spre mântuirea 
noastră.

Văzând importanţa pe care o 
prezintă Simbolul de credinţă, 
ca sinteză a învăţăturii descope-
rită de Dumnezeu şi formulată 
de Biserică sub asistenţa Du-
hului Sfânt, se impune datoria 
fiecărui creştin de a cunoaşte 
atât conţinutul Crezului spre 
a putea mărturisi credinţa cu 
voce tare în cadrul Sfintei 
Liturghii, sau când cineva 
este chemat ca naş, în numele 
fiului său duhovnicesc, cât şi 
adâncirea întregii învăţături de 
credinţă cuprinsă în Crez, spre 
a fi „totdeauna gata de răspuns 
oricui cere socoteală de cre-
dinţa noastră” (I Petru 3, 15). 
Pe lângă cunoaşterea credinţei 
noastre ortodoxe, suntem datori 
să o şi trăim, împlinind-o prin 
fapte. „Fără fapte credinţa este 
moartă” (Iacob 2, 19-20), ase-
menea pomului care nu aduce 
roade. Trebuie să mărturisim 
credinţa mântuirii în Biserică 
prin harul Sfintelor Taine, şi să 
conlucrăm neântrerupt cu Harul 
Divin, spre curăţirea de păcat şi 
înoirea continuă în bine.

„Simbolul credinţei n-a fost 
alcătuit după părerile oame-
nilor, ci din toată Scriptura a 
fost adunat ceea ce este mai 
important, pentru a da o sin-
gură învăţătură completă de 
credinţă. Şi, după cum sămân-
ţa de muştar închide într-un 
grăunte foarte mic mulţime de 
ramuri, tot astfel acest com-
pendiu al credinţei închide în 
câteva cuvinte toată cunoaşte-
rea adevăratei pietăţi cuprinsă 
în Vechiul şi Noul Testament” 
(Catecheses illuminandorum, 
5, 12; PG 33, 521-524) Sf. 
Chiril al Ierusalimului.

Pr. Cosmin Pop, Jaca
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Importanţa Simbolului de Credinţă în Biserica Ortodoxă

Conferinţă preoţească despre Crez la Bichişceaba
de credinţă greşită, spunând că 
Dumnezeu fiind mai presus de 
lume, nu putea intra în contact 
cu lumea. De aceea, El a creat 
din nimic înainte de timp, nu 
din veşnicie, o fiinţă deosebită 
de El, prin care a creat lumea, 
universul. Acesta este Fiul, 
prima şi cea mai perfectă cre-
atură a Tatălui. Dacă însă Fiul 
nu este de o fiinţă cu Tatăl, ci 
este o creatură în timp şi nu din 
veşnicie, însemnă că El nu este 
Dumnezeu şi atunci mântuirea 
noastră este compromisă. Arie 
a fost combătut de către episco-
pul Alexandru al Alexandriei. 
Primele şapte articole ale Sim-
bolului de credinţă stabilesc în-
văţătura credinţei dintotdeauna 
a Bisericii, arătând că Fiul este 
de o fiinţă cu Tatăl, născut din 
veci din Tatăl şi nu creat înainte 
de timp, cum spunea Arie.

Statornicirea ultimelor 5 arti-
cole ale Simbolului de credinţă 
la cel de al doilea Sinod Ecume-
nic a fost generată de faptul că 
un episcop din Constantinopol, 
pe nume Macedoniu, a emis 
erezia că aşa cum Fiul este 
creatura Tatălui, Duhul Sfânt 
este creatura Fiului. Duhul 
Sfânt este subordonat şi slujitor 
Tatălui şi Fiului. Prin această 
erezie este negată dumnezeirea 
Duhului Sfânt. Sinodul al Doi-
lea Ecumenic de la Constanti-
nopol stabileşte că Duhul Sfânt 
este „Domnul de viaţă făcător”, 
adică este Dumnezeu adevărat, 
Care purcede de la Tatăl şi Că-

locale şi au formulat, sintetic, 
toate adevărurile de credinţă în 
fraze şi propoziţii, astfel încât 
să rezulte o expunere scurtă, 
axiomatică, uşor de folosit în 
planul catehetic, misionar, li-
turgic, dogmatic şi apologetic. 
Părinţii sinodali au reuşit, cu 
vegherea şi asistenţa Duhului 
Sfânt, să redea claritatea teolo-
giei creştine, vizavi de cumplita 
erezie subordinaţionistă a lui 
Arie, vizând relaţia din veci 
dintre Tatăl şi Fiul, precum şi 
vizavi de vicleana cugetare a 
lui Macedonie, îndreptată îm-
potriva Duhului Sfânt. 

Crezul nostru, cel creştin 
ortodox sau niceo-constantino-
politan, este Revelaţia pe scurt 
sau Scriptura pe scurt, a Ve-
chiului şi a Noului Testament, 
totalizând 12 articole cuprinse 
în patru părţi:

1. Despre Sf. Treime (art. 
I-VIII); 

2. Despre Biserică (art. IX); 
3. Despre Sfintele Taine 

(art. X); 
4. Despre viaţa viitoare (art. 

XI-XII).
În afara Revelaţiei nu putem 

afla Crez creştin şi cu atât mai 
puţin Crez creştin ortodox. Şi 
se numeşte aşa – Crez – pentru 
că, în limba greacă, în care 
a fost redactat şi din care s-a 
tradus şi în româneşte şi în alte 
limbi, începe cu forma verbală 
„pistevo“ – „eu cred“, în sensul 
că sunt deplin convins şi măr-
turisesc ferm că...



În luminata zi a celei de-a cincea Dumi-
nici de după Învierea Mântuitorului nostru 
Iisus Hristos, la Budapesta, a avut loc un 
eveniment deosebit în viaţa comunităţii 
româneşti. În organizarea Centrului Cul-
tural şi Pastoral-Misionar „Sfântul Vasile 
cel Mare” s-a desfăşurat prima ediţie a 
Festivalului Gastronomic Românesc din 
Budapesta. De fapt, membrii centrului nu 
au făcut altceva decât să ajute la îndepli-
nirea unei iniţiative ce s-a născut în sânul 
comunităţii şi la care doamnele, dar şi 
domnii au pus umărul cu mare entuziasm 
şi dăruire.

Sărbătorarea a debutat cu Sfânta Li-
turghie Arhierească, celebrată sub protia 
Preasfinţitului Părinte Episcop Siluan, 
avându-i alături pe cei doi slujitori ai 
altarului Bisericii noastre ctitorite de 
Emanuel Gojdu, pentru că se cuvenea, în 
cel mai curat gând creştin, ca românii să 
îşi hrănească mai întâi sufletele de harul 
lui Hristos.

După ce s-au împlinit cele ale lui Dum-
nezeu, cu toţii s-au pogorât în grădina 
din incinta clădirii ce aparţine Episcopiei 
noastre şi au pornit concursul gastrono-
mic. Gospodinele, îmbujorate de emoţia 
competiţiei dar şi de gingaşul vis că poate 
vor câştiga, au început a îmbia oaspeţii cu 

Festivalul Gastronomic Românesc din Budapesta
tot felul de bunătăţi: zâmbete cuceritoare, 
cuvinte dulci ca mierea, dar şi bucate alese 
ce răspândeau mirosuri îmbietoare. Dar 
nici bărbaţii nu s-au lăsat mai prejos şi au 
demonstrat că talantul gătitului le este şi 
lor dăruit de la bunul Dumnezeu. Grădina 
s-a umplut de vesele graiuri româneşti şi 
de voie-bună. Concurenţii s-au întrecut să 
dobândească bună-voinţa participanţilor, 
dar mai ales pe cea a Preasfinţitului Siluan, 
după cum era şi firesc.

Toţi cei care au gustat bucatele au avut 
datoria şi plăcerea de a vota cea mai gus-
toasă mâncare şi cel mai delicios desert. 
Votul, exprimat democratic, a decis „la 
fotografie” câştigătorii. De fapt, cei mai 
câştigaţi au fost toţi participanţii, concu-
renţi ori simpli degustători. Totuşi cunună 
– adică diplomă – au primit doamnele 
Didina Zima şi Şerbana Kiss-Meiroţu. 
Premiile, oferite tuturor concurenţilor, 
au constat în colecţii de cd-uri imprimate 
cu geniala muzică a lui George Enescu 
şi în cărţi aparţinând marilor scriitori ai 
Literaturii Române, ce au fost dăruite de 
Ambasada României. Felicitări călduroase 
merită cu prisosinţă toţi concurenţii pentru 
că strădania lor a fost una izvorâtă din 
inimă şi aducătoare de mare bucurie.

La eveniment au participat şi membrii 

diplomaţiei româneşti, în frunte cu Doam-
na Ambasador Irina Comaroschi, care 
nu pierd nici un prilej de a fi în mijlocul 
comunităţii româneşti şi de a o sprijini cu 
toată puterea.

Pentru întâia dată, un grup de cre-
dincioşi aparţinând parohiei româneşti 
romano-catolice din Budapesta, având în 
frunte pe unul dintre cei doi preoţi români 
ce o slujesc, au participat alături de fraţii 
lor români ortodocşi la o manifestare 
românească. Nădăjduim ca acesta să fie 
începutul unei apropieri fireşti şi bineve-
nite între cele două comunităţi creştine şi 
româneşti.

Cea mai mare răsplată pe care au pri-
mit-o organizatorii nu a constat în cuvinte 
ori felicitări ci în bucuria întipărită în ochii 
celor ce părăseau cu regret, către seară, 
festivalul.

Dumnezeu să răsplătească osteneala 
celor ce au concurat, strădania celor ce 
au susţinut şi părinteasca purtare de grijă 
a celui ce a binecuvântat.

Singhel David Pop
Directorul Centrului Pastoral-Mi-

sionar şi Cultural „Sfântul Vasile cel 
Mare” – Budapesta

Sâmbătă, 22 mai 2010, în Catedrala 
Episcopală din Giula a avut loc şedinţa 
de constituire a noii Adunări Eparhiale a 
Episcopiei Ortodoxe Române din Unga-
ria. Preasfinţitul Părinte Episcop Siluan a 
săvârşit Sfânta Liturghie Arhierească şi 
slujba de Te Deum în fruntea unui sobor 
format din clerici ai Episcopiei Ortodoxe 
Române din Ungaria şi în acelaşi timp 
membri în Adunarea Eparhială, după 
care a prezidat şedinţa de constituire a 
noii Adunări Eparhiale, formată din 30 de 
persoane: 10 clerici şi 20 de mireni, după 

Şedinţa de constituire a noii Adunări Eparhiale a 
Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria

modelul Adunărilor Eparhiale ale celorlal-
te episcopii din Patriarhia Română. A fost 
ales noul Consiliu Eparhial şi Consistoriul 
Eparhial, iar membrii Adunării Eparhiale 
nou constituite au fost repartizaţi în co-
misiile de lucru ale acestei Adunări Epar-
hiale: comisia de organizare şi validare, 
comisia bisericească, comisia economică 
şi comisia culturală. Cu acest prilej au fost 
discutate şi modificările aduse la Statutul 
de organizare şi funcţionare a Episcopiei 
Ortodoxe Române din Ungaria, survenite 
după trecerea acestei episcopii în juris-
dicţia directă a Patriarhiei Române, prin 

hotărârea Sfântului Sinod cu nr. 7303 din 
4 noiembrie 2009, precum şi alte chestiuni 
administrative legate de Episcopia Orto-
doxă Română din Ungaria.

Tot în Catedrala din Giula, Preasfinţitul 
Părinte Episcop Siluan a înmânat diplome 
de merit unor foşti membri şi membrilor 
onorifici ai Adunării Eparhiale a Episcopi-
ei Ortodoxe Române din Ungaria, în semn 
de apreciere deosebită pentru bogata acti-
vitate depusă în folosul acestei Episcopii.
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Vineri, 15 mai a.c., biserica româ-
nească din Cenadul Unguresc, din 
cadrul Episcopiei Ortodoxe Române 
din Ungaria, şi-a sărbătorit hramul, 
care este dedicat Praznicului „Înăl-
ţării Domnului”. Cu acest prilej a 
fost săvârşită Sfânta Liturghie Arhi-
erească de către Preasfinţitul Părinte 
Episcop Siluan, în fruntea unui sobor 
format din toţi clericii Episcopiei 
Ortodoxe Române din Ungaria şi 
alţi clerici din Ungaria şi România. 
Cu binecuvântarea Preafericitului 
Părinte Patriarh Daniel, la această 
sărbătoare a participat Părintele Ion 
Armaşi, Secretarul Sectorului de Re-
laţii Externe al Patriarhiei Române, 
iar cu binecuvântarea Preasfinţitului 

Hram la biserica românească din Cenadul Unguresc

Duminică, 16 mai a.c., a fost 
rândul celei de-a doua biserici româ-
neşti din cadrul Episcopiei Ortodoxe 
Române din Ungaria închinată Praz-
nicului „Înălţării Domnului”, şi anu-
me biserica din Otlaca Pustă, să-şi 
sărbătorească hramul. Cu acest prilej 
au coliturghisit Preasfinţitul Părinte 
Episcop Siluan, împreună cu Prea-
sfinţitul Părinte Paisie Lugojanul, 
Episcopul-Vicar al Arhiepiscopiei 
Timişoarei, în fruntea unui frumos 
sobor de preoţi şi diaconi din Arhie-
piscopia Timişoarei şi din Episcopia 
de la Giula, între care s-a numărat 
şi Părintele Ion Armaşi, Secretarul 
Departamentului de Relaţii Externe 
al Patriarhiei Române. Hramul de 
la Otlaca Pustă a fost o sărbătoare 
cu totul deosebită pentru românii 
din această localitate, aflaţi în grija 
părintească a Părintelui Arhimandrit 
Calinic Covaci, Consilierul Admi-
nistrativ-Bisericesc al Episcopiei 
Ortodoxe Române din Ungaria, dar 
şi pentru numeroşii credincioşi 
români veniţi din alte părţi, care au 
trăit momente emoţionante şi dato-
rită faptului că Preasfinţitul Părinte 
Paisie Lugojanul, astăzi Episcopul-
Vicar al Arhiepiscopiei Timişoarei, 
i-a păstorit pe aceşti credincioşi 
vreme de mai mulţi ani.

La sărbătoarea satului româ-

Hramul bisericii româneşti din Otlaca Pustă

nesc Otlaca Pustă au participat şi 
numeroase oficialităţi, din Ungaria 
şi România: Doamna Irina Coma-
roschi, Ambasadorul României la 
Budapesta; Domnul Consul General 
Ioan Fodoreanu de la Giula; Domnul 
Consul Răzvan Ciolcă de la Seghe-
din; Domnul Gheorghe Şimonca, 
Primarul din Otlaca Pustă, care în 
urma recentelor alegeri parlamentare 
din Ungaria a obţinut mandatul de 
parlamentar la Budapesta, din par-
tea noului partid de guvernământ şi 
care este un foarte bun credincios şi 
un sprijin puternic pentru biserica 
românească din localitate, al cărei 
membru activ este; Domnul Tolnai 
Péter, Preşedintele Comisiei pentru 
Culte şi Minorităţi din cadrul Consi-

liului Judeţean Bichiş; Domnul Laza 
Gheorghe Florin, Primarul oraşului 
Belinţ, din judeţul Timiş; Domnul 
Szebellédi Zoltán, Primarul oraşului 
Újkígyós, aflat în apropierea Otlăcii 
Pustă; Domnul Ioan Olteanu, Direc-
torul Centrului de Cultură şi Artă 
Timiş, filiala din Făget, un apropiat 
şi un sprijinitor al comunităţii româ-
neşti din Ungaria; Domnul Tiberiu 
Iuhas, Directorul Oficiului Autogu-
vernării pe Ţară a Românilor din 
Ungaria; Doamna Eva Iova Şimon, 
Directorul Săptămânalului „Foaia 
Românească”, precum şi reprezen-
tanţi ai săptămânalului „Cronica” 
al Centrului de Informare şi Docu-
mentare al Autoguvernării pe Ţară 
a Românilor din Ungaria; Doamna 

Elvira Ardelean, Viceprimarul din 
Otlaca Pustă şi Preşedinta Autogu-
vernării Minoritare Româneşti din 
această localitate; Domnul Daniel 
Negrea, Preşedintele Autoguvernării 
Minoritare Româneşti din Medg-
yesegyháza; Doamna Eva Bocsor 
Karancsi, Preşedinta Asociaţiei 
„Mihai Purdi” din Otlaca Pustă, şi 
alte oficialităţi.

Prin grija Părintelui Arhimandrit 
Calinic Covaci şi prin sprijinul şi 
bunăvoinţa Domnului Director Ioan 
Olteanu, la sărbătoarea de la Otlaca 
Pustă, în partea a doua a acestei 
minunate zile româneşti, care s-a 
desfăşurat la Căminul Cultural din 
localitate, toţi credincioşii partici-
panţi s-au putut bucura de programul 
artistic oferit cu multă generozitate 
şi dăruire de către membrii Ansam-
blului Folcloric „Hora Belinţului”, 
care a constat din cântece şi jocuri 
tradiţionale româneşti din zona 
Banatului.

Evenimentul de la Otlaca Pustă 
a adus multă bucurie şi emoţie în 
sufletele tuturor românilor care în 
această frumoasă zi de praznic şi-au 
îndreptat paşii şi gândurile lor către 
această localitate românească din 
Ungaria, aflată la ceas de sărbătoare.
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La Praznicul Sfintei Treimi, în 
cea de a doua zi după Sărbătoarea 
Rusaliilor, în capela românească din 
Budapesta a avut loc un eveniment 
deosebit, şi anume întâlnirea dintre 
un grup de români ortodocşi din loca-
lităţile Cenadul Unguresc, Seghedin şi 
Macău, însoţiţi de Părintele Protopop 
al Seghedinului Aurel Becan şi cre-
dincioşii ortodocşi români din capitala 
Ungariei. Întâlnirea a debutat cu sluji-
rea Sfintei Liturghii Arhiereşti de către 
Preasfinţitul Părinte Episcop Siluan, în 
fruntea unui sobor compus din Pr. Ma-
rius Maghiaru, Protopopul Budapestei, 

topop Imrényi Tibor, de la biserica 
ortodoxă maghiară din Seghedin şi 
Părintele Svetomir Milicici, preo-
tul sârb de la Desk, din jurisdicţia 
Episcopiei Ortodoxe Sârbe din 
Ungaria. Hramul bisericii româneşti 
din Cenad a fost onorat de prezenţa 
Doamnei Irina Comaroschi, Am-
basadorul României la Budapesta, 
a Domnilor Consuli Radu Florea şi 
Răzvan Ciolcă, de la Consulatul Ge-
neral al României la Seghedin şi de 
numeroşi credincioşi şi a constituit o 
adevărată sărbătoare de suflet pentru 
toţi credincioşii participanţi.
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Părinte Episcop Lucian al Caranse-
beşului, la hramul parohiei româneşti 
din Cenadul Unguresc au participat 
clerici din Episcopia Caransebeşului, 

precum şi grupul psaltic „Katharsis” 
al acestei Episcopii, care a încununat 
în mod deosebit Sfânta Liturghie de 
la Cenad. Au mai slujit Părintele Pro-

Întâlnire românească de suflet la Budapesta
Pr. Aurel Becan, Protopopul Seghedi-
nului şi parohul bisericii româneşti din 
Cenadul Unguresc, Singhel David Pop, 
Superiorul Aşezământului Monahal 
şi al Centrului Pastoral-Misionar şi 
Cultural din Budapesta, Ierom. Gabriel 
Roşu, Secretar Eparhial şi Diaconul 
Mihail. Parohii celor două grupuri de 
credincioşi care s-au întâlnit astăzi în 
capela românească de la Budapesta, 
Prot. Marius Maghiaru şi Prot. Aurel 
Becan, au fost colegi la Facultatea 
de Teologie Ortodoxă din Sibiu, 
fiind hirotoniţi în acelaşi an de către 
Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop 

Timotei al Aradului, în cele două bi-
serici pe care au ajuns să le păstorească 
ulterior ca preoţi parohi: Budapesta şi 
Cenadul Unguresc şi continuă şi astăzi, 
dimpreună cu credincioşii lor, această 
frumoasă legătură de suflet începută 
pe băncile facultăţii.

După săvârşirea Sfintei Liturghii, 
grupul credincioşilor din Cenadul 
Unguresc, Seghedin şi Macău, însoţiţi 
de Preasfinţitul Părinte Episcop Siluan, 
de Părintele Protopop Aurel Becan, 
de Părintele Secretar Gabriel Roşu 
şi de Diaconul Mihail s-au deplasat 
la cimitirul Kerepessi din Budapesta, 

pentru a face o slujbă de pomenire şi a 
depune coroane de flori la mormântul 
mecenatului român Emanuil Gojdu.

Apoi, această frumoasă întâlnire de 
suflet a românilor din Budapesta, Ce-
nadul Unguresc, Seghedin şi Macău a 
continuat la Centrul Pastoral-Misionar 
şi Cultural din Budapesta, cu o masă 
comună, care a pecetluit cu semnul 
frăţietăţii ortodoxe româneşti această 
neuitată zi de praznic ortodox, dar şi 
românesc.
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