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Scrisoare Pastorală la Învierea Domnului – 2011
† Siluan

din mila lui Dumnezeu
Episcopul Eparhiei Ortodo-

xe Române din Ungaria

Iubitului cler, cinului mona-
hal şi dreptmăritorilor creştini 
şi creştine din de Dumnezeu 
păzita Episcopie Ortodoxă 
Română din Ungaria, har, 
milă şi pace, de la Dumnezeu 
Tatăl, iar de la noi părintească 
îmbrăţişare!

Iubiţi fraţi şi surori 
în Hristos Domnul,

Hristos a înviat!

„Aceasta este ziua pe care 
a făcut-o Domnul, să ne bu-
curăm şi să ne veselim întru 
ea!”, afirmăm într-unul din sti-
hurile care în această perioadă 
pascală se rostesc la începutul 
fiecărei slujbe din biserică, 
dimpreună cu binecunoscutul 
tropar al Paştilor: „Hristos a 
înviat din morţi, cu moartea 
pe moarte călcând şi celor 
din mormânturi viaţă dăruin-
du-le!” Adică sentimentul de 
căpătâi care ar trebui să umple 
sufletul fiecărui creştin la 
Praznicul cel Mare şi Luminat 
al Sfintelor Paşti este cel al 
bucuriei, iar motivul principal 
pentru care suntem îndemnaţi 
cu toţii ca în aceste zile să ne 
bucurăm cu prisosinţă, cântând 
şi altora bucuria noastră, este 
tocmai Învierea din morţi a 
Domnului nostru Iisus Hristos.

Astăzi toată făptura, cerul 
şi pământul, care au înţeles 
cu adevărat măreţia darului 
lui Dumnezeu, se bucură şi 
prăznuiesc, aşa cum în repetate 
rânduri ni se spune în Canonul 
Sfintelor Paşti: „Acum toate 
s-au umplut de lumină: şi cerul 
şi pământul şi cele dedesubt. 
Deci să prăznuiască toată 
făptura Învierea lui Hristos, 
întru Care s-a întărit” (stihira 
a II-a, de la cântarea a 3-a a 

Învierea Domnului, frescă pictată de Manuel 
Panselinos, în biserica Protaton de la Karies, 

Sfântul Munte Athos (1295 sau 1313).

Canonului). Iar această bucurie 
este întemeiată, după cum ne 
încredinţează şi Sfântul Apos-
tol Pavel în bogatele cuvinte de 
învăţătură din epistolele sale, 
mai întâi pentru că Hristos, Cel 
înviat din morţi nu mai moare, 
moartea nemaiavând niciodată 
stăpânire asupra Lui (Romani 

6, 9), iar prin credinţa în El nici 
ceilalţi creştini nu se vor mai 
teme de puterea morţii, având 
nădejdea că şi ei, la rândul lor, 
vor învia şi vor petrece pururea 
împreună cu Domnul Hristos 
Cel Înviat, întru dragostea 
Preasfintei Treimi, în cer (1 
Tesaloniceni 4, 17).

Însă nu trebuie să uităm nici 
o clipă că minunea cea mare a 
Învierii Domnului nu este un 
dat de la sine, nu este un sim-
plu dar dumnezeiesc, fără să 
fi fost precedată de pătimirile, 
înjosirile şi batjocura la care 
Hristos Domnul S-a supus de 
bună voie, din dragoste pentru 
oameni şi din dorinţa Sa cea 
mare de a-i reda omului demni-
tatea dintâi şi viaţa cea veşnică 

în Împărăţia Cerurilor, pe care 
Adam, părintele nostru, a pier-
dut-o de demult prin păcatul 
neascultării (Facere 3, 17-19).

Cu cât mai mare este oste-
neala noastră pentru a obţine 
un anumit lucru, cu atât mai 
mult vom şti să preţuim acel 
lucru, iar aceasta este pe deplin 

valabil şi în ceea ce priveşte 
înţelegerea şi preţuirea acestui 
mare dar al Sfintelor Paşti: 
învierea din morţi.

Iubiţi credincioşi 
şi credincioase,

În Biserica noastră Ortodo-
xă, sărbătorirea Sfintelor Paşti 
se face la o dată schimbătoare 
în fiecare an, într-un interval 
de 35 de zile, cel mai devreme 
la 4 aprilie şi cel mai târziu la 
8 mai. După cum putem să ne 
dăm seama, aşadar, întotdeau-
na Sărbătoarea Paştilor are 
loc într-una dintre cele mai 
frumoase perioade ale anului, 
în anotimpul primăverii, exis-
tând o fericită legătură între 

renaşterea la viaţă a întregii 
naturi şi Învierea Domnului. 
Desfăşurarea ciclică anuală a 
ceea ce se întâmplă în natură 
vine astfel în sprijinul unei mai 
bune înţelegeri a unor fenome-
ne legate de lumea spirituală, 
care poate să contribuie şi la 
întărirea credinţei în sufletele 
oamenilor. Întotdeauna omul 
a fost foarte atent la ceea ce 
se întâmplă în jurul său şi a 
învăţat de la natură anumite 
lucruri pe care le-a adaptat 
mai apoi la propria sa viaţă, 
în interesul său. De ce nu ar 
face la fel şi în privinţa vieţii 
care în anotimpul primăverii 
inundă din nou, cu atâta putere 
şi frumuseţe întreaga natură?

Este drept, pe de altă parte, 
că această revenire la viaţă 
priveşte în primul rând regnul 
vegetal. Dar valoarea simbolu-
lui şi puterea sa exemplară în 
influenţa pe care o poate aduce 
în viaţa noastră, considerăm că 
este suficient de mare pentru a 
încuraja, la măsurile ei, chiar şi 
credinţa oamenilor în învierea 
morţilor.

Această credinţă, de altfel, 
este încă destul de înrădăci-
nată în sufletelor românilor 
ortodocşi, care în perioada 
premergătoare Sfintelor Paşti, 
de obicei în Săptămâna Mare, 
merg la cimitir pentru a îngriji 
mormintele strămoşilor lor şi 
a le împodobi cu flori. Iar în a 
doua zi de Paşti, în unele paro-
hii, sau în Duminica Tomei, în 
altele, chiar şi aici, la românii 
ortodocşi din Ungaria, se păs-
trează până în ziua de astăzi 
acest frumos obicei al aşa-nu-
mitelor Paşti ale Morţilor, când 
are loc sfinţirea crucilor noi 
făcute la mormintele strămo-
şilor în intervalul de la Paştele 
precedent, din anul trecut, până 
la cel actual, sau când se fac 
slujbe de pomenire generală a 
celor morţi întru nădejdea în-
vierii, pentru care se şi sfinţesc 
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diferite prinoase. Acestea sunt mai apoi 
oferite spre odihna sufletelor celor mutaţi 
la viaţa cea veşnică, după cum mărturisesc 
toţi cei care participă la slujbele făcute în 
Duminica Tomei sau în a doua zi de Paşti.

Obiceiul cinstirii morţilor şi această 
legătură sufletească puternică cu cei dragi 
care s-au mutat de la cele de aici, din 
această lume, dar nu au dispărut definitiv, 
ci suntem încredinţaţi că au trecut cu sufle-
tul la o altă viaţă şi că aşteaptă, asemenea 
nouă şi învierea cu trupul, după modelul 
Trupului Celui Înviat al Domnului Hris-
tos, într-o comuniune strânsă cu El şi cu 
Celelalte Persoane ale Preasfintei Treimi, 
considerăm că are o importanţă deosebită. 
Aceste valori trebuiesc cultivate şi la cele 
mai tinere vlăstare româneşti, pe care Bu-
nul Dumnezeu le-a dăruit ca pecetluire a 
dragostei dintre părinţii lor şi ca un semn 
de nădejde pentru dăinuirea Neamului nos-
tru Românesc, dar şi a credinţei ortodoxe 
care a însoţit strâns de-a lungul veacurilor 
sufletelor celor mai mulţi dintre români.

Iubiţi fii şi fiice duhovniceşti,

La iniţiativa Preafericitului Părinte 
Patriarh Daniel şi prin hotărârea Sfântu-
lui Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, 
anul 2011 a fost declarat ca An Jubiliar 
al Sfântului Botez şi al Sfintei Cununii. 
Sunt două teme fundamentale şi de mare 
actualitate, care merită o atenţie susţinută 
prin activităţi desfăşurate pe parcursul 
întregului an calendaristic şi bisericesc în 
întreaga Patriarhie Română, atât în interi-
orul graniţelor României, cât şi în afara ei, 
la toţi fiii duhovniceşti ai Sfintei noastre 
Biserici Dreptmăritoare Române. Naşterea 
de copii, într-un mediu consacrat de vea-

curi şi protejat de Biserica Ortodoxă, cel al 
familiei creştine şi încreştinarea celor mai 
tineri membri ai ei, care în acelaşi timp 
reprezintă şi speranţa noastră de viitor, 
a tuturor, constituie un ideal sfânt care 
trebuie apărat. De fapt, în trecutul nostru 
istoric, deşi condiţiile în care au trăit înain-
taşii noştri nu au fost cele mai favorabile, 
naşterea de copii nu a reprezentat o carenţă 
sau o problemă, ca şi astăzi şi credem că 
acesta a fost unul dintre principalii factori, 
împreună cu credinţa ortodoxă, care ne-a 
ajutat să supravieţuim ca Neam, depăşind 
toate vicisitudinile vremii.

Aşadar, ar trebui regăsită şi astăzi legă-
tura firească cu străbunii noştri, învăţând 
să le preţuim şi să le ducem mai departe 
principiile sănătoase şi valorile, pe care 
ei au dorit să ni le transmită şi gândindu-
ne, pe de o parte că avem o datorie sfântă 
faţă de memoria lor, iar pe de altă parte 
că, făcând aceasta, vom avea numai de 
câştigat. Cu adevărat, astăzi, când socie-
tatea în care trăim a avansat atât de mult 
din punct de vedere tehnic, dar din alte 
puncte de vedere trebuie să se confrunte 
cu probleme pe măsura progreselor înre-
gistrate, precum sunt bolile de factură mai 
specială, de pildă depresia, sau consumul 
de droguri, o revenire la normalitate, pe 
care o reprezintă cultivarea credinţei în 
sufletele copiilor noştri nu poate să fie 
decât benefică. Chiar dacă unii dintre noi 
nu au avut parte de o educaţie specială în 
privinţa dobândirii unei culturi creştine şi 
a unui comportament duhovnicesc, con-
siderăm că avantajele pe care le-ar putea 
avea acest gen de educaţie merită să fie 
luate în considerare. De fapt există încă 
destui părinţi şi bunici ai noştri care şi-au 
crescut copiii dimpreună cu rugăciunile 
pe care şi ei, la rândul lor, le-au învăţat 

de la părinţii lor, ştiind că intervenţia lui 
Dumnezeu, Care răspunde la nevoile oa-
menilor mai ales atunci când este chemat 
prin rugăciune, a fost binevenită şi dorită 
în viaţa lor şi a celor dragi lor.

Deşi acest proces va fi unul de durată, 
care are nevoie în primul rând de înţele-
gere şi apreciere, iar mai apoi de susţinere 
şi promovare, considerăm că el va aduce 
nu doar o întărire pentru astăzi, din punct 
de vedere sufletesc, a copiilor noştri, ci 
poate să constituie un sprijin temeinic 
pentru tot ceea ce va însemna viaţa aces-
tora şi speranţa lor pentru viitor. Cu toţii 
ne dorim ca cei care vin după noi să aibă 
o viaţă mai bună şi să ne reprezinte cu 
cinste, dăruindu-ne satisfacţii şi bucurii. 
Suntem încredinţaţi că sădirea credinţei în 
sufletele copiilor şi tinerilor noştri va ajuta 
la aceasta şi ne va aduce multe bucurii.

Să rânduiască Bunul Dumnezeu ca 
aceste zile frumoase de Praznic, ale Sfin-
telor Paşti, pentru care ne-am pregătit în 
perioada Postului Mare, să ne aducă odată 
cu bucuria Învierii din morţi a Domnului 
şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos şi bu-
curia învierii la credinţa cea strămoşească 
a tuturor celor care, prin Taina Botezului, 
sunt membri de drept ai Sfintei noastre 
Biserici Ortodoxe Române. Pentru că acest 
lucru va fi pentru noi pricină de bucurie. 
Iar bucuria aceasta nimeni nu o va putea 
lua de la noi (Ioan 16, 22).

Al vostru, al tuturor, de tot binele do-
ritor şi către Domnul cel Înviat rugător,

† Siluan
Episcopul Eparhiei Ortodoxe 

Române din Ungaria

Dată în Reşedinţa noastră Episcopală 
din Giula, la Praznicul Învierii Domnului, 
în Anul Mântuirii 2011.

În data de 15 aprilie a.c., la invitaţia 
Domnului Szászfalvi László, Secretarul de 
Stat pentru Culte de la Budapesta, la sediul 
Ministerului Administraţiei şi Justiţiei din 
capitala ungară a avut loc o întâlnire de 
lucru între Excelenţa Sa şi reprezentanţii 
celor cinci jurisdicţii ortodoxe din Ungaria 
(Episcopia Ortodoxă Română, Exarhatul 
pentru Ungaria al Patriarhiei Ecumenice, 
Episcopia Ortodoxă Sârbă, Episcopia 
Ortodoxă Maghiară, aflată sub depen-
denţa directă a Patriarhiei Moscovei şi 
Episcopia Ortodoxă Bulgară). Din partea 
Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria 
a fost prezent Preasfinţitul Părinte Episcop 
Siluan şi o delegaţie din care au făcut parte 
Părintele Arhimandrit Calinic Covaci, 
Consilierul Administrativ-Bisericesc şi 

Întâlnire de lucru cu reprezentanţii jurisdicţiilor ortodoxe din 
Ungaria, la Secretariatul de Stat pentru Culte de la Budapesta

Pr. Ic. Stavr. Teodor Marc, Consilierul 
Economic al Episcopiei. De la celelalte 
jurisdicţii ortodoxe au participat câte unul 
sau doi clerici, iar Episcopia Ortodoxă 
Bulgară a fost reprezentată de Domnul 
Kirkov Vladimir, Preşedintele Comisiei 
Bisericeşti de mireni a acestei Episcopii.

A fost prima întâlnire de acest fel între 
Secretariatul de Stat pentru Culte de la 
Budapesta şi reprezentanţii jurisdicţiilor 
ortodoxe din Ungaria, înainte de a se îna-
inta către Parlamentul Ungariei proiectul 
noii Legi a Cultelor, iar toţi membrii celor 
cinci jurisdicţii ortodoxe au salutat cu 
multă bucurie intenţia Statului Maghiar 
de a introduce Biserica Ortodoxă în rân-
dul Bisericilor Istorice sau Tradiţionale 
din Ungaria. Mai sunt încă mulţi paşi de 

parcurs în această direcţie, dintre care o 
etapă importantă ar fi şi aceea a realizării 
unei înţelegeri între cele cinci jurisdicţii 
ortodoxe din Ungaria, care vor avea pro-
babil un singur reprezentant în relaţiile cu 
Statul, dar această iniţiativă ar consemna 
un serios pas înainte în ceea ce înseamnă 
aprecierea Ortodoxiei din Ungaria la justa 
ei valoare, în ciuda faptului că membrii 
celor cinci jurisdicţii ortodoxe reprezintă 
o minoritate în această ţară. După promul-
garea noii Constituţii, una dintre primele 
Legi care vor intra în discuţie pentru a fi 
adoptatată va fi şi noua Lege a Cultelor, 
urmând ca ele să fie puse în aplicare, în 
principiu, de la începutul noului an.

Biroul de Presă al Episcopiei 
Ortodoxe Române din Ungaria



În Duminica Floriilor, la 
Catedrala Episcopală din Giula 
a fost zi de sărbătoare şi de 
bucurie. La Sfânta Liturghie 
Arhierească săvârşită de Prea-
sfinţitul Părinte Episcop Siluan, 
în fruntea unui sobor format din 
slujitorii Catedralei, răspunsu-
rile liturgice au fost date de un 
cor reunit, al credincioşilor din 
Micherechi, una dintre parohi-
ile importante ale Episcopiei 
Ortodoxe Române din Ungaria, 
la care s-au adăugat membri ai 
corului „Armonia”, al Catedra-
lei Episcopale vechi din Arad 
şi ai corului credincioşilor din 
Macea, toate trei fiind dirijate 
de Domnul Profesor Ovidiu 
Boar din Arad. După ce vreme 
de două luni corul credincioşilor 
din Micherechi a făcut repetiţii 
săptămânal, sub bagheta maes-
trului Ovidiu Boar, în Duminica 

Duminica Floriilor la Catedrala Episcopală din Giula
Floriilor a fost prima ocazie de a 
cânta alături de colegii lor corişti 
din Arad la o Sfântă Liturghie 

rilor care s-au aflat la Catedrală 
în această zi.

La sfârşitul Sfintei Liturghii, 

Episcop Siluan a săvârşit sfin-
ţirea ramurilor de salcie, care 
au fost împărţite apoi tuturor 
credincioşilor.

Bucuria acestei zile de Praz-
nic Împărătesc a fost astfel spo-
rită prin această cântare corală 
comună, care pe de o parte a 
făcut cunoscute şi celorlalţi 
credincioşi eforturile membrilor 
corului din Micherechi de a se 
implica în acest gen de activitate 
bisericească şi realizările muncii 
lor, iar pe de altă parte a arătat 
în mod concret comuniunea fră-
ţească şi sprijinul pe care împre-
ună, români aflaţi de cele două 
părţi ale graniţei şi le pot oferi 
spre folosul reciproc şi întărirea 
în credinţă a tuturor celor care au 
fost părtaşi la această sărbătoare.

Biroul de Presă al 
Episcopiei Ortodoxe 

Române din Ungaria

festivă, în Catedrala Episcopală 
din Giula, spre bucuria credin-
cioşilor Catedralei şi a vizitato-

potrivit tradiţiei din bisericilor 
ortodoxe legată de Duminica 
Floriilor, Preasfinţitul Părinte 

În data de 19 aprilie a.c., Marţi, 
în cea de a doua zi din Săptămâna 
Mare, la iniţiativa şi în organizarea 
Institutului Cultural Român de la 
Budapesta, împreună cu Muzeul 
„Astra” din Sibiu şi cu Muzeul 
„Kiscelli” din Budapesta, în sala 
„Oratorium” a muzeului buda-
pestan a avut loc vernisajul unei 
expoziţii de icoane pe sticlă de 
secol XIX, de la diferite centre din 
Transilvania: Nicula şi Gherla (din 
Cluj), Laz şi Lancrăm (din Alba), 
Şcheii Braşovului şi Făgăraş (din 
Braşov), Mărginimea Sibiului şi 
Sibiu (din judeţul Sibiu). La invi-
taţia Doamnei Brânduşa Armanca, 
Directorul Institutului Cultural 
Român din Budapesta, cuvântul 
de deschidere a acestei expoziţii 
a fost rostit de către Preasfinţi-
tul Părinte Episcop Siluan, care 

„Icoana pe sticlă...timp de credinţă în spaţiul Transilvaniei” 
– vernisajul unei expoziţii de icoane pe sticlă la Budapesta

le-a vorbit ascultătorilor despre 
istoricul şi semnificaţia icoanelor 
pe sticlă pentru credincioşii orto-
docşi români din Transilvania şi 
în general.

La vernisajul acestei minunate 
şi foarte valoroase expoziţii de artă 
bisericească românescă, care a cu-
prins 33 de icoane de patrimoniu, 
pictate pe sticlă, din colecţia Mu-
zeului „Astra” din Sibiu, au mai 
fost prezenţi şi au rostit diferite 
cuvinte de salut sau de prezentare 
a Muzeului „Astra” şi a expoziţiei, 
Doamna Irina Comaroschi, Amba-
sadorul României la Budapesta, 
Doamna Mirela Creţu, Directorul 
Adjunct al Muzeului „Astra” din 
Sibiu, Doamna Ada Maria Popa, 
curatorul acestei expoziţii, adică 
cea care a pregătit expoziţia şi 
care se ocupă şi de colecţia de 

obiecte de cult a Muzeului „As-
tra”, Doamna Director Brânduşa 
Armanca” şi Domnul Fitz Péter, 
Directorul Muzeului Kiscelli din 
Budapesta şi gazda acestei fru-
moase manifestări. 

După vernisarea expoziţiei, 
oaspeţii au fost invitaţi în cata-
combele acestui muzeu, pentru a 
admira minunatele fragmente de 
frescă bizantină realizate în anul 
1994 de către cinci artişti români 
de la Fundaţia „Anastasia” din 
Bucureşti (Sorin Dumitrescu, 
Mihai Sârbulescu, Horia Paştină, 
Ion Grigorescu şi Ioana Bătrânu), 
care au împodobit în chip deosebit, 
cu reprezentări ortodoxe, câteva 
porţiuni din pereţii şi coloanele de 
piatră şi cărămidă din catacombele 
acestui muzeu de istorie şi artă 
(Muzeul Kiscelli din Budapesta), 

care de-a lungul vremii a îndeplinit 
diferite funcţiuni (mânăstire, bise-
rică, garnizoană militară şi loc de 
expoziţie pentru mobila Domului 
Max Scmidt, colecţionar de artă şi 
fabricant de mobilă. Expoziţia de 
icoane pe sticlă de la Budapesta 
va fi deschisă publicului în peri-
oada 19 aprilie – 30 mai a.c. şi ea, 
dimpreună cu catacombele pictate 
de artiştii români, vor fi vizitate 
şi de participanţii la colocviul din 
26-27 mai, intitulat „Arta religioasă 
în Ungaria şi România – influenţe 
reciproce din Evul Mediu până în 
prezent”, care va fi organizat tot de 
către Institutul Cultural Român din 
Budapesta, în colaborare cu Insti-
tutul Francez din capitala ungară şi 
cu Galeria Naţională din Ungaria.

Biroul de Presă al Episcopiei 
Ortodoxe Române din Ungaria

La Catedrala Episcopală din 
Giula, Denia celor 12 Evanghelii 
din Joia Mare a fost săvârşită 
de Preasfinţitul Părinte Episcop 
Siluan, în fruntea unui sobor 
format din slujitorii Sfintei Ca-
tedrale. Răspunsurile liturgice 
au fost date cu profesionalism 
de un grup format din membri ai 
Corului „Armonia” al Catedra-
lei Vechi din Arad, condus de 
Domnul Profesor Ovidiu Boar, 
care au împodobit cu o atmosferă 
de adevărată sărbătoare această 
frumoasă slujbă de priveghere, 
rânduită a fi făcută în Biserica 

Denia celor 12 Evanghelii la Catedrala 
Episcopală din Giula – Ungaria

Şi la Catedrala Episcopală din Giu-
la, în seara din Vinerea Mare, potrivit 
tradiţiei din Bisericile Ortodoxe, a fost 
săvârşită Denia Prohodului Domnului, 
de către Preasfinţitul Părinte Episcop 
Siluan, împreună cu slujitorii Catedra-
lei, în prezenţa credincioşilor ortodocşi 
români din oraşul de pe Crişul Alb, care 
împreună cu preoţii au cântat pe rând 
stările Prohodului.

La momentul potrivit de la sfârşitul 
Utreniei, clerul şi poporul, într-o frumoa-
să procesiune, au înconjurat zidurile Ca-
tedralei Episcopale din Giula, rugându-se 
pentru ctitori, pentru credincioşii de ieri 
şi de azi şi mai marii lor, pentru binele 
Bisericii noastre şi întărirea credinţei 
ortodoxe în sufletele tuturor celor care 
s-au învrednicit să primească de la Bunul 

Denia Prohodului Domnului la 
Catedrala din Giula – Ungaria

Dumnezeu acest mare dar al învăţăturii 
de credinţă dreptmăritoare, în sânul 
Neamului Românesc.

Privegherea de la Catedrala Episco-
pală din Giula s-a încheiat prin cuvântul 
de binecuvântare şi de încurajare al 
ierarhului, adresat tuturor credincioşilor, 
în aceste sfinte zile de alese praznice, 
în care suntem îndemnaţi mai mult ca 
altădată în cursul anului bisericesc să 
simţim sprijinul, ajutorul şi bunătatea lui 
Dumnezeu, care din dragoste pentru noi, 
oamenii şi pentru a noastră mântuire, L-a 
trimis în lume pe Unicul şi Iubitul Său 
Fiu, Iisus Hristos, ca să Se arate biruitor 
al morţii şi al iadului şi Dăruitorul vieţii 
celei veşnice.
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noastră Ortodoxă în Joia Mare şi 
a adus multă bucurie şi mângâiere 
în sufletele credincioşilor.

La sfârşitul Deniei, Preasfin-
ţitul Părinte Episcop Siluan a 
rostit un cuvânt de învăţătură 
despre semnificaţiile importante 
ale acestei zile de pomenire a Pa-
timilor Mântuitorului nostru Iisus 
Hristos, care premerg Sărbătoarea 
Prohodului Domnului, din Sfânta 
şi Marea Vineri şi Luminatul 
Praznic al Sfintelor Paşti.

Biroul de Presă al 
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Mai multe sute de credincioşi 
au sărbătorit Învierea Dom-
nului la Capela Românească, 
ce adăposteşte şi Aşezământul 
Monahal Românesc din capitala 
Ungariei, împreună cu Preasfin-
ţitul Părinte Siluan, Episcopul 
Eparhiei Orodoxe Române din 
Ungaria şi cu slujitorii acestui 
sfânt locaş.

În seara zilei de Sâmbăta 
Mare, Preasfinţitul Părinte Epi-
scop Siluan a participat împreu-
nă cu Înaltpreasfinţitul Părinte 
Arhiepiscop Timotei al Aradului 
la primirea Sfintei Lumini adusă 
de la Bucureşti, pe aeroportul 
internaţional din Arad, pentru 
a putea duce şi credincioşilor 
ortodocşi români din Ungaria 
această mare binecuvântare de 
Sfintele Paşti. Pe lângă românii 
de la Budapesta şi cei de la 
Catedrala Episcopală din Giula, 
dar şi de la multe alte parohii din 
apropiere au primit Sfânta Lumi-
nă înainte de a se săvârşi Slujba 
Învierii. După împărţirea Sfintei 
Lumini, Preasfinţitul Părinte 
Episcop Siluan dimpreună cu 
clericii şi numeroşii credincioşi 

Sărbătoarea Învierii Domnului în Ungaria
de la Budapesta, cu lumânări 
în mâini, au pornit într-o im-
presionantă procesiune festivă, 
devenită tradiţie de pe vremea 

arhipăstoririi Preasfinţitului 
Părinte Sofronie, astăzi Epi-
scopul Oradiei, pe străzile din 
jurul Aşezământului Românesc 
din capitala ungară, intonând 
cântările prevăzute pentru acest 
moment liturgic, după care a 
urmat citirea Sfintei Evanghelii 
şi stihurile Paştilor, însoţite de 
îngereasca vestire a Învierii 
Domnului, prin troparul „Hris-
tos a înviat!”, făcute la intrarea 

în acest aşezământ. În capelă a 
fost făcută apoi şi cealaltă parte 
a Slujbei Învierii, adică canonul 
de la Utrenie şi Sfânta Liturghie 

Arhierească, Budapesta fiind 
singurul loc dintre parohiile Epi-
scopiei Ortodoxe Române din 
Ungaria în care Slujba Învierii 
începe la miezul nopţii şi este 
urmată de îndată şi de săvârşirea 
Sfintei Liturghii.

Tot în aceeaşi zi, pentru a fi 
alături şi de credincioşii orto-
docşi români de la Giula, unde se 
află sediul Episcopiei Ortodoxe 
Române din Ungaria, Preasfin-

ţitul Părinte Episcop Siluan a 
asistat şi la Sfânta Liturghie 
săvârşită în Catedrala Episco-
pală din Giula de către Părintele 
Vicar Eparhial Pavel Ardelean şi 
Părintele Secretar Eparhial Teo-
dor Vid, rostind şi un cuvânt de 
învăţătură la acest mare Praznic: 
Învierea Domnului.

La orele 13, împreună cu alţi 
clerici de la Centrul Eparhial, 
a săvârşit Slujba Vecerniei din 
Duminica Paştilor (numită şi A 
Doua Înviere), pentru credincio-
şii români din Şărcad (Sarkad), 
în biserica romano-catolică 
din această localitate, pusă la 
dispoziţie în ultimii trei ani prin 
bunăvoinţa preotului paroh, iar 
de la orele 1730 a făcut aceeaşi 
slujbă şi în Catedrala Episcopală 
din Giula, împreună cu membri 
clerici din Permanenţa Consiliu-
lui Eparhial.

Astfel, Sărbătoarea Învierii 
Domnului a fost primită şi cinsti-
tă aşa cum se cuvine şi cu multă 
bucurie şi la românii ortodocşi 
din Ungaria.
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În a Doua Zi a Sfintelor Paşti, 
Preasfinţitul Părinte Episcop 
Siluan a săvârşit Sfânta Litur-
ghie Arhierească la biserica din 
Micherechi, din cadrul Episcopiei 
Ortodoxe Române din Ungaria.

Un eveniment inedit pentru 
credincioşii din această parohie, 
care au umplut biserica, a fost 
faptul că răspunsurile liturgice 
au fost date de către un cor din 
care au făcut parte atât credincioşi 
ortodocşi români din Micherechi, 
cât şi membri ai corului „Ar-
monia” al Catedralei Vechi din 
Arad, dirijaţi de Domnul Profesor 
Ovidiu Boar. După ce în Dumi-
nica Floriilor acelaşi cor a cântat 
la Sfânta Liturghie Arhierească 
săvârşită în Catedrala Episcopală 
din Giula, de data aceasta a fost 
rândul bisericii din Micherechi să 
îl aibă ca oaspete, la un moment 
de mare sărbătoare, în a Doua Zi 
de Paşti. Astfel, şi credincioşii 
români din Micherechi au putut 
aprecia munca şi talentul confra-
ţilor lor care începând din luna 
februarie, sub bagheta Profesoru-
lui Ovidiu Boar, au purces la for-

În cea de a Treia Zi a Sfinte-
lor Paşti a fost rândul bisericii 
româneşti din Bichiş (Békés) 
să îmbrace haină de sărbătoare, 
prin Sfânta Liturghie Arhie-
rească săvârşită în ea de către 
Preasfinţitul Părinte Episcop 
Siluan, în fruntea unui sobor 
format din Secretarul Eparhial al 
Episcopiei, Părintele Teodor Vid 
şi Arhidiaconul Claudiu.

Biserica românească din Bi-
chiş a fost construită între anii 
1783-1789, de către români, 
împreună cu comercianţi greci 
şi armeni, după cum reiese 
şi din titlul primului preot al 
acestei comunităţi: Mihai Ghiba 
(1788-1809), „preotul paroh al 
grecilor şi al românilor de aici”, 
consemnat de Părintele Vicar 
Eparhial Teodor Misaroş (mu-
tat la Domnul în anul 1983) în 
lucrarea sa de doctorat, despre 
istoricul comunităţilor ortodoxe 
româneşti din Ungaria. Încă din 
timpul arhipăstoririi Preasfinţi-
tului Părinte Episcop Sofronie 

Sfânta Liturghie Arhierească la Bichiş 
(Ungaria), în a Treia Zi de Paşti

Sfânta Liturghie Arhierească în a Doua 
Zi de Paşti la Micherechi – Ungaria

Drincec, astăzi Episcopul Ora-
diei, această biserică a primit şi 
statutul de Paraclis Episcopal, 
iar de Sfintele Paşti, în a Treia 
Zi, s-a obişnuit a se face în ea 
Sfânta Liturghie.

Actualmente, tot de numele 
bisericii ortodoxe româneşti din 
Bichiş se leagă şi cel al venera-
bilei preotese Emilia Ciumpilă, 
care a împlinit vârsta de 91 de 
ani, s-a străduit mult de-a lungul 
anilor pentru întreţinerea acestui 
foarte frumos şi valoros locaş 
de cult, iar acum a participat la 
Sfânta Liturghie, împărtăşindu-
se cu Sfintele şi Preacuratele lui 
Hristos Taine.

Tot la Sfânta Liturghie a fost 
prezentă şi Doamna Eva Iova-
Şimon, Preşedintele Autogu-
vernării Minoritare Româneşti 
din Bichiş şi Directorul Săptă-
mânalului „Foaia Românească”, 
de la Giula.

Biroul de Presă al 
Episcopiei Ortodoxe 

Române din Ungaria

marea unui cor românesc ortodox 
în Micherechi, iar ajutorul oferit 
de membrii corului „Armonia” 
din Arad a făcut posibilă desfă-
şurarea acestei Sfinte Liturghii şi 
a pus începuturile unei frumoase 
colaborări între românii aflaţi de 
cele două părţi ale graniţei.

La sfârşitul Sfintei Liturghii, 
un grup de elevi din clasele 5-8, 
de la Şcoala Generală din Mi-
cherechi, a prezentat o frumoasă 
scenetă având ca subiect Învierea 
Domnului. Copiii au fost pregă-
tiţi de către Părintele Secretar 
Eparhial Teodor Vid, care predă 
şi ore de religie la Şcoala din 
Micherechi, împreună cu tânărul 
student Ruja Robert, din Miche-
rechi, dar au fost sprijiniţi şi de 
către Doamna Profesoară Maria 
Boca, de la aceeaşi şcoală.

Prin aceste manifestări litur-
gice şi culturale, la care au fost 
părtaşi, românii ortodocşi din 
Micherechi au avut parte de o 
frumoasă sărbătoare în cea de a 
Doua Zi a Sfintelor Paşti.
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