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La iniţiativa Preafericitu-
lui Părinte Patriarh Daniel, 
în şedinţa de lucru din 6 iulie 
2010, Sfântul Sinod al Bisericii 
Ortodoxe Române a aprobat ca 
anul 2011 să fie declarat Anul 
omagial al Sfântului Botez şi 
al Sfintei Cununii în Patriarhia 
Română.

În acest sens, Cancelaria 
Sfântului Sinod a elaborat un 
program-cadru cu caracter na-
ţional bisericesc pentru realiza-
rea în anul 2011 a proiectului 
religios-duhovnicesc, cultural-
editorialistic şi mediatic intitulat 
2011 - Anul omagial al Sfântului 
Botez şi al Sfintei Cununii în 
Patriarhia Română.

În anul 2011, Patriarhia Ro-
mână şi eparhiile din ţară şi 
străinătate vor organiza confe-
rinţe pastoral-misionare, coloc-
vii teologice, dezbateri şi seri 
duhovniceşti despre Tainele 
Sfântului Botez şi Sfintei Cu-
nunii (prezentare istorică, sem-
nificaţie teologică şi existenţială, 
pregătirea în vederea primirii 
lor, pastoraţia familiei creştine, 
practici neortodoxe, necanonice 
şi nelegale privind săvârşirea 
celor două Sfinte Taine, proble-
ma familiilor mixte din punct 
de vedere interconfesional sau 
interreligios etc.). De asemenea, 
profesori de la instituţiile de 

învăţământ teologic ortodox vor 
realiza studii, comentarii, biblio-
grafii cu conţinut biblic, istoric, 
dogmatic, liturgic, omiletic-ca-
tehetic, pastoral-social despre 

Hristos împărtăşit copiilor al 
Patriarhiei Române.

Ca parte a programului-cadru 
naţional bisericesc, la Conferinţa 
pastoral-misionară semestrială 

 2011 - Anul omagial al Sfântului Botez şi al Sfintei 
Cununii în Patriarhia Română

În toamna anului 2011, la 
Palatul Patriarhiei va avea loc 
o şedinţă solemnă a Sfântului 
Sinod cu tema 2011 - Anul 
omagial al Sfântului Botez şi 
al Sfintei Cununii în Patriarhia 
Română. Cu acest prilej, va fi 
organizată o expoziţie tematică 
cuprinzând cele mai frumoase 
şi reprezentative fresce, icoane, 
miniaturi, broderii şi ţesături, 
mozaicuri şi vitralii care reflectă 
Botezul şi familia creştină în arta 
bisericească ortodoxă.

Manifestările organizate în 
Anul omagial al Sfântului Botez 
şi al Sfintei Cununii în Patriarhia 
Română vor fi susţinute şi medi-
atizate pe larg de către Centrul 
de Presă Basilica al Patriarhiei 
Române (Radio Trinitas, Tele-
viziunea Trinitas, publicaţiile 
Lumina, Agenţia de ştiri Basili-
ca, Biroul de Presă), mass-media 
bisericească eparhială şi presa 
laică.

Site-ul Patriarhiei Române 
(www.patriarhia.ro) va avea în 
anul 2011 o secţiune specială, 
care va prezenta calendarul 
evenimentelor, informaţii, ştiri, 
documentare şi activităţile reali-
zate în Anul omagial al Sfântului 
Botez şi al Sfintei Cununii în 
Patriarhia Română.

Biroul de Presă al 
Patriarhiei Române

cele două Sfinte Taine, rolul 
familiei creştine din punct de 
vedere religios, spiritual, cultu-
ral şi social şi apărarea instituţiei 
sacre a familiei în faţa provocă-
rilor contextului contemporan 
secularizat. O atenţie specială 
va fi acordată celor două Sfinte 
Taine în cateheza ortodoxă, ora 
de religie şi programul catehetic 

din primăvara anului 2011 se va 
trata tema 2011 - Anul omagial al 
Sfântului Botez şi al Sfintei Cu-
nunii în Patriarhia Română, care 
va fi aprofundată la Conferinţa 
pastoral-misionară semestrială 
din toamna anului 2011 sau la 
una dintre conferinţele preoţeşti 
administrative lunare pe care o 
va stabili fiecare eparhie.

În data de 28 şi 29 ianuarie 
2011, la Centrul Eparhial din 
Giula, sub preşedinţia Prea-
sfinţitului Părinte Episcop Si-
luan, s-au desfăşurat şedinţele 
de lucru anuale ale Consiliului 
şi Adunării Eparhiale ale Epi-
scopiei Ortodoxe Române din 
Ungaria. Lucrările Adunării 
Eparhiale au fost dedicate 
aniversării Anului Jubiliar al 
Sfântului Botez şi al Sfintei 
Cununii, fiind precedate de 

Întrunirile anuale ale Consiliului Eparhial şi Adunării 
Eparhiale, la Episcopia Ortodoxă Română din Ungaria

săvârşirea Sfintei Liturghii şi a 
îndătinatei slujbe de Te-Deum, 
în Catedrala Episcopală din 
Giula, sub protia Preasfinţi-
tului Părinte Episcop Siluan, 
de către preoţii din Adunarea 
Eparhială.

Cu acest prilej, au fost pre-
zentate rapoartele de activitate 
pentru anul 2010 ale celor trei 
sectoare administrative ale 
Episcopiei Ortodoxe Române 
din Ungaria: bisericesc, cul-

tural şi economic, fiind evi-
denţiate realizări importante 
în domeniul pastoral-misionar 
şi cultural (hramuri, zile mi-
sionar-pastorale, pelerinaje 
la biserici şi mânăstiri din 
România, dar şi un pelerinaj 
la Muntele Athos, precum şi 
concerte de colinde, menite să 
consolideze identitatea spiri-
tuală şi naţională a românilor 
ortodocşi din Ungaria), cu spri-
jinul unor Chiriarhi, Eparhii 

şi Centre Culturale Judeţene 
din România, deşi posibilită-
ţile materiale ale comunităţii 
româneşti din Ungaria sunt 
foarte limitate.

Domnul Gheorghe Şimonca, 
Deputat român în Parlamentul 
de la Budapesta şi membru 
în Adunarea Eparhială, a fost 
mandatat de către Adunarea 
Eparhială a Episcopiei Ortodo-
xe Române din Ungaria pentru 
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Despre Biserica Ortodoxă şi comunitatea românească 
din Ungaria

– Cum comentaţi faptul că Biserica 
Greco-Catolică de Hajdúdorog numără 
peste un million de enoriaşi, aproape toţi 
de etnie maghiară?

– Probabil că întrebarea Dumneavoastră 
are legătură cu fenomenul pe care l-aţi evo-
cat în întrebarea anterioară. Mai întâi însă 
trebuie să precizăm că, din informaţiile pe 
care le deţinem, numărul credincioşilor 
greco-catolici care aparţin de Episcopia 
Greco-Catolică de Hajdúdorog este mult 
mai redus decât cel pe care l-aţi comunicat, 
el fiind undeva în jurul valorii de 300.000 
de credincioşi.

Se ştie din paginile Istoriei Bisericii 
Ortodoxe Române că Greco-Catolicismul 
a fost nu doar o aripă a Bisericii Romano-
Catolice, ci şi o metodă de a atrage la alte 
confesiuni pe credincioşii ortodocşi. Pro-Pro-
babil că în sensul acesta şi o parte dintre 
foştii credincioşi ortodocşi români de altă 
dată de pe teritoriul Ungariei au trecut la 
acest cult. Există încă urme ale identităţii 
româneşti la aceşti credincioşi. Au fost şi 
cazuri, foarte puţine, e drept, de tineri care 
mergând pe firul istoriei sau mai degrabă 
al simţului lor lăuntric, au redescoperit 
România şi Biserica Ortodoxă Română, 
în sânul căreia s-au reîntors.

Şi deşi au fost şi momente mai deli-

Întrunirile anuale ale Consiliului Eparhial şi Adunării 
Eparhiale, la Episcopia Ortodoxă Română din Ungaria
a reprezenta Episcopia în demersurile care 
vor fi efectuate pentru realizarea unui pro-
iect transfrontalier cu susţinere europeană, 
având ca obiectiv turismul religios în 
judeţul Bichiş şi pentru participarea Epi-
scopiei la proiectul numit „Menagement 
cu destinaţie turistică” (TDM).

În cadrul festiv al Adunării Eparhiale, 

scriitorul sârb Dujmov Milan a lansat 
cartea intitulată „Biserici Ortodoxe din 
Ungaria”, pe care a scris-o împreună 
cu Szalai-Nagy Márta şi în care sunt 
prezentate şi bisericile ortodoxe române 
din această ţară.

Tot la şedinţele menţionate au mai fost 
analizate diferite obiective care vor fi avute 
în vedere în noul an, pentru a putea con-

tinua în bune condiţii activitatea liturgică, 
pastorală şi misionară a Episcopiei noastre, 
atât la nivel eparhial, cât şi la nivelul fiecă-
rei parohii, astfel încât Episcopia Ortodoxă 
Română din Ungaria să îşi dovedească şi 
pe mai departe rolul important şi valoarea 
deosebită în viaţa acestei comunităţi.

Biroul de Presă al Episcopiei 
Ortodoxe Române din Ungaria

cate în istoricul relaţiilor recente între 
ortodocşii români şi greco-catolicii ma-
ghiari, totuşi trebuie să precizăm că în 
Ungaria nu s-au întâlnit nici pe departe 
fenomene asemănătoare celor din Româ-
nia, după schimbarea regimului comunist, 
cu revendicări de imobile şi conflicte. Iar 
actualul Episcop greco-catolic de Hajdúdo-
rog, Kocsis Fülöp, care a făcut noviciatul 
în mânăstirea belgiană de la Chevtogne, 
este foarte deschis pentru bune relaţii cu 
Biserica Ortodoxă.

– Ce înseamnă să fii etnic român in 
Ungaria?

– Cred că înseamnă în primul rând să 
faci parte din această comunitate româ-
nească din Ungaria, care are trimiteri mai 
vechi în istorie, adică să te fi născut în sânul 
ei, deşi o parte dintre soţii sau soţiile româ-
nilor de azi din Ungaria provin din Româ-
nia. Adică fenomenul convieţuirii, sau al 
adaptării a fost posibil şi a fost aplicat cu 
succes şi în interiorul acestei comunităţi. 
Şi totuşi, a existat şi cred că mai există încă 
o mentalitate specială a membrilor acestei 
comunităţi, un fel de conştiinţă de grup, 
care îi distinge probabil de cei veniţi din 
România. Şi aici cred că trebuie să vedem 
în primul rând instinctul de autoapărare 
faţă de greutăţile pe care le-au avut de 
întâmpinat de-a lungul timpului şi pro-

babil şi faptul că s-au simţit de multe ori 
abandonaţi în vâltoarea vremii. Dar pe de 
altă parte, probabil că este şi o consecinţă 
firească a faptului că s-au născut şi au trăit 
în condiţiile date, pe care şi le-au asumat. 
În fond cred că ei pot constitui un element 
foarte serios de legătură şi de mai bună 
înţelegere între cele două popoare, român 
şi maghiar.

– Aveţi răspunsuri la întrebări pe care 
n-am avut inspiraţia să le pun?

– Nu cred că am astfel de răspunsuri. 
Sper că am reuşit să redau cititorilor 
revistei Dumneavoastră o imagine sim-
bolică asupra a ceea ce înseamnă astăzi 
comunitatea românească din Ungaria, 
despre care nădăjduiesc că va avea viitor 
şi pentru a o cunoaşte mai bine îi îndem-
năm pe toţi cei doritori să se angajeze la 
un mic efort de cunoaştere, care nici mă-
car nu presupune cheltuieli substanţiale, 
ţinând cont de apropierea Oradiei faţă de 
majoritatea localităţilor din Ungaria în 
care trăiesc aceşti români şi care se află 
de-a lungul graniţei dintre România şi 
Ungaria. Suntem încredinţaţi că vor avea 
de aflat lucruri interesante şi că se vor 
folosi reciproc.

Interviu acordat de PS Episcop Siluan 
Domnului Mircea Popa Papiu, Redac-
torul-şef al revistei „Caietele Oradiei”

Sâmbătă, 15 ianuarie 2011, potrivit tra-
diţiei inaugurată în urmă cu mai bine de un 
deceniu, poetul naţional Mihai Eminescu a 
fost omagiat din nou, în chip deosebit, la pa-
rohia românească Apateu (Körösszegapáti), 
din cadrul Episcopiei Ortodoxe Române din 
Ungaria, care adăposteşte în curtea casei 
parohiale bustul în bronz al marelui poet 
român.

Astfel, la Căminul Cultural din Apateu a 
avut loc cea de-a 12-a ediţie a manifestări-
lor culturale şi artistice în cinstea lui Mihai 
Eminescu, iniţiate de către Părintele paroh 
Origen Sabău, Consilierul Cultural al Epi-
scopiei Ortodoxe Române din Ungaria şi cea 
de-a 5-a ediţie a concursului de poezie ro-
mânească, pe versurile lui Mihai Eminescu, 
la care au participat elevi de la majoritatea 

Poetul naţional Mihai Eminescu comemorat la Apateu – Ungaria
şcolilor româneşti sau bilingve, cu predare 
şi în limba română, din Ungaria.

Răspunzând invitaţiei Preasfinţitului Pă-
rinte Siluan, Episcopul Eparhiei Ortodoxe 
Române din Ungaria, la ediţia din acest an 
a participat şi Preasfinţitul Părinte Lucian, 
Episcopul Caransebeşului, împreună cu alţi 
colaboratori ai Preasfinţiei Sale şi cu grupul 
psaltic „Katharsis”, al Episcopiei Caran-
sebeşului, grup cunoscut şi foarte apreciat 
de către credincioşii ortodocşi români din 
diferite parohii ale Episcopiei Ortodoxe 
Române din Ungaria.

După concursul elevilor din clasele V-
XII, care au recitat pe rând, la alegere, câte 
două poezii ale poetului Mihai Eminescu, 
impresionând prin prezentare şi progresul 
înregistrat de-a lungul vremii, care s-a 

manifestat prin felul în care au reuşit să in-
terpreteze poezii de Eminescu, unele dintre 
ele mai puţin cunoscute, demonstrând nu 
doar capacitate de memorare, cât mai ales 
faptul că sunt capabili să transmită cu multă 
sensibilitate mesajul poetic surprins de poet 
în versurile sale, a fost rândul membrilor 
grupului psaltic „Katharsis” să emoţioneze 
la propriu publicul, prin transpunerea sub 
formă artistică, prin poezie şi muzică, a 
personalităţii deosebite a poetului Mihai 
Eminescu, continuând în modul cel mai 
fericit concursul elevilor. Tot în partea 
artistică dedicată omagierii poetului Mihai 
Eminescu, şi-au adus o contribuţie deosebită 
interpretul de muzică populară Radu Arcă-
lean, din Făget (judeţul Timiş) şi Ansamblul 
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folcloric de tineret „Izvoraşul”, 
din Beiuş (judeţul Bihor), timp 
în care juriul a deliberat şi ulte-
rior a premiat pe cei mai buni 
interpreţi ai poeziilor lui Mihai 
Eminescu.

Sărbătoarea a continuat apoi 
la biserica ortodoxă românească 
din Apateu, potrivit tradiţiei, 
unde au avut loc mai multe 
momente importante: o slujbă 
de pomenire a poetului Mihai 
Eminescu, săvârşită de cei doi 
ierarhi; un program de muzi-
că psaltică prezentat de gru-
pul psaltic „Katharsis”, care a 
fost din nou foarte apreciat; o 
festivitate de premiere a unor 
personalităţi care s-au remarcat 
de-a lungul anilor prin activităţi 
culturale desfăşurate în cadrul 
comunităţii româneşti din Un-
garia, între care s-au numărat, 
la ediţia din anul acesta, cei doi 
ierarhi prezenţi şi grupul psaltic 
„Katharsis”; şi festivitatea de 
depunere de coroane de flori 
la bustul în bronz al lui Mihai 
Eminescu din curtea parohiei, 
de către reprezentanţii tuturor 

instituţiilor româneşti prezente, 
atât din Ungaria, cât şi din Ro-
mânia: Ambasada României la 
Budapesta; Consulatele Gene-

rale ale României, de la Giula 
şi Seghedin; Asociaţia pentru 
Cultură, Spiritualitate şi Dezvol-
tare a Relaţiilor Transfrontaliere 
din Oradea; Autoguvernarea pe 
Ţară şi Centrul de Informare 
şi Documentare al Autoguver-
nării pe Ţară a Românilor din 
Ungaria; Uniunea Culturală a 

Românilor din Ungaria; Inspec-
toratul Judeţean Şcolar Bihor şi 
Biblioteca Judeţeană „Gheorghe 
Şincai” din Oradea; Biblioteca 

Orăşenească din Făget; Primăria, 
Şcoala Generală şi Autoguver-
narea Românească Locală din 
Apateu şi alte instituţii.

Manifestarea de la Apateu, 
care s-a ridicat, ca de fiecare 
dată, la un nivel înalt, depăşind 
graniţele unei simple localităţi 
româneşti din Bihorul Ungu-

resc şi tinzând spre nivelul unei 
acţiuni spirituale şi culturale 
româneşti cu caracter general 
sau naţional, a emoţionat din 
nou şi a adus multă bucurie în 
sufletele tuturor participanţilor, 
contribuind şi în felul acesta la 
întărirea conştiinţei de neam şi 
la aprecierea propriilor valori 
culturale, între care, la loc de 
cinste, se numără personalitatea 
şi opera poetului naţional Mihai 
Eminescu.

Preasfinţitul Părinte Epi-
scop Lucian şi grupul psaltic 
„Katharsis” al Episcopiei Ca-
ransebeşului vor continua acţi-
unea lor misionară şi culturală 
în rândul credincioşilor români 
din Apateu şi prin Sfânta Li-
turghie Arhierească săvârşită 
împreună cu Preasfinţitul Pă-
rinte Episcop Siluan şi cu alţi 
clerici şi credincioşi români 
din diferite localităţi din Un-
garia şi România, în Duminica 
a XXIX-a după Rusalii, în 
biserica din Apateu.

Biroul de Presă al 
Episcopiei Ortodoxe 

Române din Ungaria

Poetul naţional Mihai Eminescu comemorat la Apateu – Ungaria

Cu multă tristeţe şi durere su-
fletească am aflat vestea trecerii 
la cele veşnice a Înaltpreasfinţi-
tului Părinte Bartolomeu, Arhi-
episcopul Vadului, Feleacului şi 
Clujului şi Mitropolitul Clujului, 
Albei, Crişanei şi Maramureşu-
lui, în seara zilei de 31 ianuarie, 
la doar o zi după prăznuirea de 
către Biserica noastră Ortodoxă 
a Sfinţilor Trei Ierarhi: Vasile, 
Grigorie şi Ioan. Poate şi prin 
acest moment al plecării, pe 
care El L-a ales, Bunul Dumne-
zeu a voit să arate tuturor că şi 
Înaltpreasfinţitul Părinte Arhie-
piscop şi Mitropolit Bartolomeu 
se înscrie în rândul marilor 
Ierarhi, slujitori de seamă ai lui 
Dumnezeu şi ai poporului Său 
cel dreptcredincios, încredinţat 
spre arhipăstorire.

Trecut prin focul multor în-
cercări grele de-a lungul vieţii 
sale, Înaltpreasfinţia Sa a ştiut să 
le depăşească pe toate cu încre-
dere în bunătatea şi ajutorul lui 
Dumnezeu, Care i-a stat aproape 
şi pe Care L-a făcut cunoscut 
şi iubit oamenilor, prin darul 
înţelepciunii şi al cuvântului său 
luminat şi plin de putere, dobân-
dite de la Dumnezeu ca răsplată 

Către Consiliul Eparhial al Arhiepiscopiei Vadului, 
Feleacului şi Clujului*

pentru dragostea sa. Toţi cei care 
au avut ocazia să îl cunoască sau 
să îl asculte, s-au bucurat şi s-au 
folosit sufleteşte, l-au preţuit şi 

l-au iubit, după cum o dovedeşte 
şi mărturia preoţilor şi credin-
cioşilor pe care i-a arhipăstorit.

Deşi ceasul plecării sale din-

tre noi înseamnă o mare pierdere 
pentru preoţii şi credincioşii din 
Arhiepiscopia Vadului, Feleacu-
lui şi Clujului, din Mitropolia 
Clujului, Albei, Crişanei şi Ma-
ramureşului, dar şi din Biserica 
noastră Ortodoxă Română, prin 
cuvintele şi lucrările Sale, dintre 
care la loc de cinste se numără 
ediţia jubiliară a Sfintei Scrip-
turi, Înaltpreasfinţitul Părinte 
Arhiepiscop şi Mitropolit Bar-
tolomeu rămâne în continuare 
cu noi, încurajându-ne şi învă-
ţându-ne cele de trebuinţă pe 
calea care duce către Împărăţia 
Cerurilor.

Împreună cu toţi cei care l-au 
cunoscut şi l-au preţuit, rugăm şi 
noi pe Părintele Luminilor şi pe 
Domnul şi Mântuitorul nostru 
Iisus Hristos să îl primească 
în Împărăţia Sa pe Părintele 
Arhiepiscop şi Mitropolit Bar-
tolomeu!

Veşnică să fie pomenirea Sa!
† Siluan

Episcopul Eparhiei Orto-
doxe Române din Ungaria

* Mesaj de condoleanţe adresat cu 
ocazia trecerii la cele veşnice a ÎPS 
Bartolomeu, Mitropolitul Clujului, 
Albei, Crişanei şi Maramureşului.
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Pe scena Liceului Românesc 
din Giula, în data de 29 ianuarie 
a.c., elevii clasei a XII-a, alături 
de colegii lor din clasa a XI-a, 
de ceilalţi elevi şi cadre didactice 
ale liceului, de părinţii elevilor şi 
de alţi invitaţi, au trăit momente 
emoţionante. Aşteptată cu ne-
răbdare şi cu foarte multe emoţii, 
serbarea prilejuită de aşa-numitul 
bal al acordării panglicii, a adunat 
la această instituţie de învăţământ 
românesc din Giula peste 450 de 

Program cultural prezentat de elevii clasei a XII-a de la Liceul 
Românesc din Giula (Ungaria), cu ocazia acordării panglicii

invitaţi. Doamna Maria Gurzău 
Czeglédi, Directoarea Liceului, 
a deschis această manifestare 
prin cuvinte frumoase şi pline de 
emoţie adresate elevilor ei din 
clasa a XII-a, pe care i-a îndemnat 
să păstreze pentru totdeauna în 
suflete lumina anilor de şcoală 
şi învăţăturile bune pe care le-au 
primit, pentru a putea alege la 
momente de răscruce calea cea 
bună în viaţă şi să nu uite niciodată 
şcoala în care s-au format.

A fost apoi rândul elevilor să 
emoţioneze asistenţa prin scurte 
cuvinte şi cugetări, prin care şi-
au arătat recunoştinţa lor faţă de 
cadrele didactice şi speranţele 
pentru anii care vor urma. Ca de 
fiecare dată, manifestarea s-a în-
cheiat printr-un moment de vals, 
prezentat de elevii celor două clase 
terminale, îmbrăcaţi în costume 
de gală, care au fost răsplătiţi cu 
admiraţie şi multe aplauze.

La aceste momente festive şi 

emoţionante ale celor mai tineri 
români din Ungaria a fost prezent 
şi Preasfinţitul Părinte Episcop Si-
luan, dimpreună cu alte oficialităţi, 
între care s-au numărat Domnul 
Ioan Fodoreanu, Consulul General 
al României la Giula şi Domnul 
Consul Răzvan Ciolcă, de la 
Consulatul General al României 
la Seghedin.
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La Reşedinţa Episcopală din 
Giula, în data de 4 februarie 
2011, Preasfinţitul Părinte Epi-
scop Siluan a avut o întâlnire de 
lucru cu Părintele Cosmin Pop şi 
un grup de oficialităţi din Jaca 
(Zsáka), format din Domnul 
Primar Kovács Kálmán, Domnul 
Bartha János, Şeful Serviciului 
de Controlul Alimentelor din 
Judeţul Hajdu Bihar şi Doamna 
Petrucz Jánosné Eva, Directorul 
Şcolii Generale „Kölcsey Ferenc” 
din Jaca, în legătură cu posibili-
tatea organizării unor programe 
de asistenţă socială în parohia 
românească din Jaca, dar şi la 

În Duminica Înfricoşătoarei Ju-
decăţi, Preasfinţitul Părinte Episcop 
Siluan a săvârşit Sfânta Liturghie 
Arhierească în biserica românească din 
Apateu, în prezenţa unui număr mare de 
credincioşi, din soborul slujitor făcând 
parte şi Preotul paroh Origen Sabău, 
Consilierul Cultural al Episcopiei Or-
todoxe Române din Ungaria.

Cu acest prilej a fost săvârşită şi 
slujba parastasului de şase săptămâni de 
la trecerea la cele veşnice a Domnului 
Profesor Gheorghe David, Directorul 
Direcţiei pentru Cultură, Culte şi Pa-
trimoniu Cultural Naţional al judeţului 
Bihor, care vreme de 12 ani a dirijat cu 
multă competenţă şi dăruire sufletească 
corul „Armonia” al credincioşilor din 
Apateu, prezenţi în număr mare atât 

În 20 ianuarie 1911 se năştea 
la Giula (în Ungaria) Ioan Magdu, 
viitorul preot ortodox român de 
Bătania, care a urmat mai întâi 
Facultatea de Teologie Orto-
doxă în Arad, după care a fost 
ales preot al parohiei ortodoxe 
româneşti din Bătania în anul 
1934, a deţinut mai târziu postul 
de Consilier Administrativ-Bi-
sericesc al Vicariatului Ortodox 
Român din Ungaria, de la vremea 
aceea, iar în 1979 i s-a acordat şi 
rangul de Protopop. Dar cel mai 
important lucru în viaţa Părintelui 
Ioan Magdu a fost faptul că şi-a 
făcut pe deplin datoria de slujitor 
al lui Dumnezeu şi al Neamului 
său Românesc în mijlocul căruia 
s-a născut, fiind apreciat şi iubit 
atât de către contemporanii săi, 
cât şi de cei care îl păstrează încă 
în memoria lor până în ziua de 
astăzi. Astfel, în semn de preţuire 
pentru persoana şi activitatea sa, 

Slujbă de pomenire în memoria Părintelui Ioan Magdu din Bătania 
(Ungaria), la împlinirea a 100 de ani de la data naşterii sale

lângă Doamna Delia Magdu, fiica 
Părintelui Ioan Magdu şi fostă 
profesoară de muzică la Liceul 
Românesc „Nicolae Bălcescu” 
din Giula şi familia ei, au fost 
prezenţi mai mulţi credincioşi 
din Giula şi Bătania, care l-au 
cunoscut şi l-au apreciat în mod 
deosebit pe Părintele Ioan Magdu, 
precum şi reprezentanţii presei 
româneşti din Ungaria, respec-
tiv Directoarea Săptămânalului 
„Foaia Românească” şi Directo-
rul Executiv al Săptămânalului 
„Cronica”.

Slujbe de pomenire pentru 
odihna sufletului Părintelui Proto-
pop Ioan Magdu vor mai fi săvârşi-
te şi în duminica viitoare, în cadrul 
Sfintei Liturghii, atât la Catedrala 
Episcopală, cât şi la biserica din 
Giula, oraşul mic românesc.
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la cimitirul din Giula II, un cartier 
al oraşului Giula, numit oraşul 
mic românesc, a fost săvârşită 
astăzi, 20 ianuarie 2011, o slujbă 
de pomenire de către Preasfinţitul 
Părinte Episcop Siluan, în fruntea 
unui sobor de clerici de la Centrul 
Eparhial, din care au făcut parte 
Părintele Vicar Eparhial Pavel 

Întâlnire de lucru la Reşedinţa 
Episcopală din Giula (Ungaria)

un nivel mai extins, în judeţul 
Bihorul Unguresc. În acest sens, 
se doreşte înfiinţarea unei funda-
ţii a parohiei româneşti din Jaca, 
care împreună cu alte asociaţii 
locale să poate desfăşura în viitor 
programe de asistenţă socială 
adresate unor persoane vârstnice 
din Jaca şi din împrejurimi. Astfel 
de programe se bucură şi de susţi-
nerea statului şi doresc să extindă 
aria de activităţi în care se implică 
Biserica, venind în întâmpinarea 
unor nevoi concrete ale persoane-
lor în vârstă din aceste localităţi.
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Ardelean, Părintele Arhimandrit 
Calinic Covaci, Consilierul Ad-
ministrativ-Bisericesc al Episco-
piei Ortodoxe Române din Unga-
ria, Părintele Consilier Economic 
Teodor Marc, Părintele Ic. Stavr. 
Petru Puşcaş, parohul de la Giula 
II şi Arhidiaconul Claudiu. La 
acest eveniment comemorativ, pe 

Slujire arhierească şi slujbă de pomenire pentru 
Profesorul Gheorghe David, la Apateu – Ungaria

la slujba de înmormântare de la Ora-
dea, cât şi la parastasul de la biserica 
din Apateu. Prin munca sa neobosită 
şi felul său de a fi, Domnul Profesor 
Gheorghe David, care în 24 iunie a.c. 
ar fi împlinit vârsta de 70 de ani, a intrat 
pentru totdeauna în cămara de taină 
a sufletelor credincioşilor apateni pe 
care i-a apreciat şi i-a dirijat în această 
perioadă şi a contribuit, în acelaşi timp, 
la păstrarea identităţii naţionale şi cul-
turale în rândul comunităţii româneşti 
din Ungaria. Plecarea sa neaşteptată din 
această lume, survenită în urma unui 
accident rutier, a lăsat un gol în sufle-
tele cunoscuţilor săi, dar şi o amintire 
frumoasă, care încununează întreaga 
sa activitate.
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