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Biserica Ortodoxă Română 
sărbătoreşte astăzi, 3 mai, pentru 
prima oară, pe Sfântul Irodion de 
la Mânăstirea Lainici. Canoniza-
rea Cuviosului Irodion, duhovni-
cul Sfântului Ierarh Calinic de la 
Cernica a avut loc în şedinţa de 
lucru a Sfântului Sinod al Biseri-
cii Ortodoxe Române din data de 
29 octombrie 2010, stabilindu-se 
ca dată de prăznuire ziua de 3 
mai. Proclamarea canonizării a 
avut loc în data de 1 mai 2011, 
la Mânăstirea Lainici, unde 
Preafericitul Părinte Daniel, 
Patriarhul Bisericii Ortodoxe 
Române, a sfinţit noua biserică 
a Mânăstirii şi a oficiat Sfânta 
Liturghie, înconjurat de un sobor 
impresionant de arhierei, mem-
bri ai Sfântului Sinod, preoţi şi 
diaconi. Momentul a fost marcat 
prin citirea Tomosului Sinodal 
de către Preasfinţitul Părinte 
Emilian Lovişteanul, Episcop-
vicar al Arhiepiscopiei Râm-
nicului: „Dintotdeauna Sfânta 
Biserica Ortodoxă cinsteşte 
după cuviinţă oamenii plăcuţi 
lui Dumnezeu care au trăit 
viaţa pământească în sfinţenie 
şi evlavie şi care prin faptă şi 
prin cuvânt au adus folos du-
hovnicesc în sufletele celor cre-
dincioşi. Urmând tradiţiei sfinte 
a Bisericii Ortodoxe şi chemând 
în ajutor harul Preasfintei şi de 
Viaţă Făcătoarei şi Nedespărţi-
tei Treimi hotărâm ca de acum 
înainte şi în veci stareţul Irodion 
de la Mânăstirea Lainici să fie 
numărat printre Sfinţii Bisericii 
în ceata cuvioşilor părinţi purtă-
tori de Dumnezeu şi să fie cinstit 
cu cântări de laudă, cu numele 
Sfântul Cuvios Irodion de la 
Lainici. Pentru pomenirea sa 
statornicim în Duhul Sfânt ziua 
de 3 mai a fiecărui an, numele 
lui să fie înscris în Sinaxar, în 
cărţile de cult, precum şi în 
calendarul Bisericii Ortodoxe 
Române”.

Viaţa Sfântului Irodion 
de la Lainici

Sfântul Irodion s-a născut 
în 1821 la Bucureşti primind 
numele la botez de Ioan. Pe 
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Sfântul Cuvios Irodion de la Lainici (1821–1900).

la vârsta de 20 de ani intră ca 
vieţuitor la Mânăstirea Cernica, 
sub oblăduirea stareţului de 
atunci, Calinic. În 1846 este tuns 
în monahism, primind numele 

de Irodion. Prin viaţa sa plină 
de nevoinţe devine foarte iubit 
de toată obştea, impunând mult 
respect şi apreciere chiar şi faţă 
de stareţul său.

În septembrie 1850 stareţul 
său Calinic a fost hirotonit epi-
scop la Râmnicu Vâlcea unde l-a 
luat şi pe Sfântul Irodion pentru 
a-i fi spre ajutor în refacerea 
episcopiei amintite ce era într-o 
vizibilă decădere. La sfârşitul 
anului 1851 îl va trimite la 

Schitul Lainici de pe Valea Jiului 
şi îl va hirotoni diacon şi apoi 
preot în anul 1853, numindu-l 
ecleziarh. Iar în 1854 îl numeşte 
stareţ la schitul Lainici. Între 

1854-1900 stareţul Irodion a 
păstorit 41 de ani acest schit cu 
mici intermitenţe.

După moartea duhovnicului 
său, Sfântul Calinic, episcopul, 
îşi ia ca duhovnic pe uceni-
cul său Irodion, stareţul de la 
Lainici pe care îl va numi „Lu-
ceafărul de la Lainici”. Pentru 
viaţa sa curată, Dumnezeu l-a 
învrednicit cu darul facerii de 
minuni încă din viaţă.

Pe 3 mai 1900 Cuviosul 

Irodion se mută la Domnul. 
După cum ne informează ma-
nastirealainici.ro, la 7 ani de la 
mutarea sa la Domnul, stareţul 
Teodosie Popescu, la insis-
tenţele ucenicului Cuviosului 
Irodion – ieromonahul Iulian 
Draghicioiu, cere episcopului 
Râmnicului blagoslovenia pen-
tru a-l dezgropa, aceasta fiind o 
foarte veche tradiţie monahală, 
care se păstrează mai ales în 
Muntele Athos până azi, ca la 7 
ani de la moartea monahului se 
dezgroapă şi i se face din nou 
slujba înmormântării. După ce a 
fost dezgropat cu toţii au rămas 
surprinşi deoarece trupul era 
întreg şi neputrezit. Au raportat 
episcopului faptul acesta, la 
care episcopul ar fi exclamat: 
„Aista mi-ai fost, Irodioane” 
(adica chiar aşa sfânt cu adevă-
rat mi-ai fost, Irodioane).

Însă, i-au făcut slujba înmor-
mântării şi l-au pus în mormânt, 
deoarece Lainiciul nu avea 
osuar sau gropniţă, cum aveau 
alte mănăstiri mai mari, pentru 
a fi puse acolo. Cuviosul Irodion 
fiind în viaţă, a profeţit că la 
câţiva ani de la mutarea sa la 
Domnul, Lainiciul va fi pustiit. 
Ceea ce s-a şi întâmplat în Pri-
mul Război Mondial. „Fiii mei, 
să ştiţi că puţin după ducerea 
mea, schitul acesta va rămâne 
mulţi ani pustiu. Voi, însă, îngro-
paţi trupul şi nu uitaţi legămin-
tele călugăreşti ce le-aţi dat lui 
Hristos” (Patericul românesc, 
pag. 472, Ioanichie Bălan).

La mormântul Părintelui 
Irodion se făceau minuni, se 
vindecau demonizaţii şi se alun-
gau duhurile necurate. Veneau 
oamenii din toată ţara să-şi 
aline durerile şi suferinţele la 
mormântul Cuviosului Irodion. 
În 1929 este numit stareţ la Lai-
nici părintele Visarion Toia îm-
preună cu un grup de 6 monahi 
de la Frăsinei. Printre monahii 
veniţi cu Părintele Visarion erau 
Calinic Cărăvan, următorul sta-
reţ isihast 1952-1975, Părintele 
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Nicodim Sachelarie, Gherontie 
Ghenoiu şi alţii.

Datorită faptului că la mor-
mântul Cuviosului Irodion se 
întâmplau minuni mormântul 
său a fost profanat de mai multe 
ori, sustrăgându-se părticele din 
moaştele cuviosului. De aceea 
părintele Visarion găsind aceas-
tă situaţie ingrată, a dezgropat 
pentru a doua oară moaştele 
prin anii 1930 (prima fiind în 
1907). A pus moaştele într-un alt 
sicriu mai mic şi le-a îngropat la 
o adâncime de 2,5 metri. La fun-
dul gropii de 2 metri adâncime 
a săpat altă gropniţă mai mică 
de 1,2 / 0,7 metri, a pus sfintele 
moaşte în acel sicriu mai mic, 
le-a îngropat, a pus pământ pes-
te ele iar la adâncimea normală 
a unei gropi de 1,8 – 2 metri a 
presărat alte oseminte de la alt 
părinte pentru a deruta pe toţi 
potenţialii viitori căutători de 
sfinte moaşte. Toate acestea 
le-a făcut foarte tainic. Nu ştim 
dacă următorul stareţ Calinic 
Cărăvan a ştiut această taină. 
Cert este că următorul stareţ de 
după părintele Calinic, părintele 
Caliopie 1975 – 1985 a făcut 
săpături ca să dezgroape sfintele 
moaşte prin 1985. A săpat la 
2 metri adâncimea unei gropi 
normale, a găsit acele oase puse 
la derută, a astupat groapa şi a 
închis subiectul.

După 1990, cei care au ră-
mas au fost învinuiţi, acuzaţi 
de diferite persoane evlavioase 

că nu vor să dezgroape sfintele 
moaşte. Se ştia că s-a încercat 
de către Părintele Caliopie în 
1983 dar nu se putea spune 

rugăciune asiduă, însuşi Mi-
tropolitul Irineu împreună cu 
obştea mânăstirii au participat 
la dezgropare. Ajungând la 2 

metri adâncime s-a dat de acele 
oseminte străine. Înaltpreasfinţi-
tul Părinte Mitropolit a poruncit 
să se sape în continuarea mor-
mântului, cu toate că era iarbă, 
însă spre surprinderea tuturor 
s-a dat de un schelet întreg, 
însă era alt vieţuitor, aşa cum 
scria pe cărămida de sub cap: 
„Mitrofan schimonahul 1864”.

Î.P.S. Mitropolit Irineu a po-
runcit să se sape în partea opusă 
la celălalt capăt al mormântului. 
La 2 metri adâncime s-a dat de 
alte oseminte mai vechi la care 
se pare că se mai umblase. Deja 
se săpaseră 3 morminte la rând 
unul în capul celuilalt. Se făcu-
se o groapă imensă de 6 metri 

lungime, 2 metri adâncime şi 1,5 
metri lăţime. Toţi se rugau cum 
puteau şi cum ştiau. La fundul 
gropii centrale era pământul 
mai moale, s-a început evacu-
area lui şi spre surprindere, se 
întrezărea conturul unei alte 
gropi mai mici. Au început să 
apară semne. S-a găsit la 2,1 
metri adâncime un toc de bocanc 
după care au început să apară 
cuie ce erau aproape descompu-
se de rugină.

Primul impact vizual pozitiv a 
fost în momentul când a apărut 
prima parte din sfintele moaşte. 
Aveau o culoare maronie-por-
tocalie. În al doilea rând erau 
nefireşti de uşoare, ca un pai, 
ca o hârtie. Iar în al treilea rând 
au început să emane un miros 
plăcut. În cele din urmă s-a găsit 
şi cărămida cuviosului Irodion 
ce i-a fost pusă sub cap.

Astfel s-a descoperit marea 
comoară ascunsă intenţionat a 
doua oară prin anii 1930 la 2,5 
metri adâncime. După 109 ani 
Sfântul Irodion se lasă a fi des-
coperit pentru a treia oară. De 
data aceasta au fost puse într-o 
raclă la închinare în biserică 
spre folosul duhovnicesc al tutu-
ror doritorilor şi al cinstitorilor 
sfinţilor din ceruri.

Sfântul Calinic l-a numit pe 
cuviosul Irodion “Luceafărul de 
la Lainici” deoarece cu adevă-
rat a fost un mare luceafăr, un 
mare luminător şi rugător.

Articol preluat 
de pe basilica.ro

deoarece s-ar fi produs confuzie 
şi necredinţă. 

Mitropoliţii Olteniei de după 
1990, Înaltpreasfinţitul Părinte 
Nestor si Înaltpreasfinţitul Pă-
rinte Teofan au dorit să canoni-
zeze pe Cuviosul Irodion cerce-
tându-i viaţa plină de sfinţenie, 
însă noul mitropolit al Olteniei 
Înaltpreasfinţitul Părinte Irineu 
având evlavie specială la Sfântul 
Calinic şi implicit la duhovnicul 
său Cuviosul Irodion a demarat 
procesul de canonizare (cer-
cetare istorică şi dezgroparea 
mormântului).

În ajunul sărbătorii Sfântului 
Calinic, pe 10 aprilie 2009, 
cu post de câteva zile şi cu 

Cu binecuvântarea Preasfinţi-
tului Părinte Episcop Petroniu al 
Sălajului, la Sărbătoarea „Izvo-
rului Tămăduirii”, de Vineri, din 
Săptămâna Luminată, Preasfin-
ţitul Părinte Siluan, Episcopul 
Eparhiei Ortodoxe Române din 
Ungaria a săvârşit Sfânta Litur-
ghie Arhierească, împreună cu 
Chiriarhul Sălajului, la Mânăsti-
rea „Adormirea Maicii Domnului 
– Rus”, din cadrul Episcopiei 
Sălajului, care şi-a sărbătorit 
unul dintre cele două hramuri, 
în prezenţa unui frumos sobor de 
preoţi şi diaconi şi a câteva sute 
de credincioşi, veniţi la mânăstire 
pentru a se ruga şi a se bucura 
împreună de această sărbătoare. 
Înfiinţată în urmă cu aproximativ 
zece ani, prin dragostea, strădu-
inţa şi ostenelile Părintelui Du-
hovnic Neofit, a Maicii Stareţe 

Coliturghisire arhierească la hramul Mânăstirii „Adormirea Maicii 
Domnului” – Rus, din Episcopia Sălajului

Maria Magdalena şi a Monahiei 
Teofilia şi situată într-un cadru 
natural deosebit, Mânăstirea 

numită a „Sfintei Maria – Rus” 
reuşeşte an-de an să strângă mulţi 
credincioşi din împrejurimi la 

ceasurile de hramuri şi de mare 
sărbătoare, devenind un punct de 
reper ortodox în părţile locului.

În deschiderea Sfintei Litur-
ghii Arhiereşti săvârşită cu ocazia 
hramului a fost făcută sfinţirea 

altarului de vară, ridicat în pădu-
rea din apropierea mânăstirii, iar 
la vremea rânduită, Preasfinţitul 
Părinte Episcop Petroniu al Să-
lajului a hirotonit întru preot pe 
tânărul diacon Vlad Iulian Bene, 
pe seama parohiei Ceaca, din 
Protopopiatul Jibou.

Astfel, prin Sfânta Liturghie 
săvârşită de cei doi ierarhi, vie-
ţuitorii şi închinătorii Sfintei 
Mânăstiri „Adormirea Maicii 
Domnului – Rus” au prăznuit 
cu bucurie acest popas liturgic 
însemnat din cadrul Săptămânii 
Luminate, dedicat uneia dintre 
nenumăratele minuni săvârşite 
de Maica Domnului în viaţa 
creştinilor ortodocşi, pentru re-
dobândirea sănătăţii şi mântuirea 
sufletelor lor.

Biroul de Presă al Episcopiei 
Ortodoxe Române din Ungaria



Despre Taina Sfântului Botez*
Hotărârea Sfântului Sinod al 

Bisericii Ortodoxe Române de a 
proclama anul 2011 drept anul 
Sfântului Botez şi al Cununiei 
creştine, ne dă prilejul de a pro-
povădui Taina fundamentală ce 
ne permite să devenim mădulare 
vii ale Bisericii lui Hristos şi ne 
deschide calea spre toate celelal-
te taine săvârşite de Domnul în 
Biserica Sa şi esenţiale mântuirii 
noastre. 

Preînchipuit sub diverse for-
me în ritualurile şi rânduielile 
vechi testamentare, botezul 
apare explicit în Noul Testament 
când ni se relatează activitatea 
misionară a Sfântului Ioan, 
numit şi de aceea Botezătorul. 
Botezul lui Ioan este unul pre-
gătitor nu unul desăvârşit aşa 
cum mărturiseşte el însuşi: „Ioan 
le-a răspuns tuturor, zicând: »Eu 
unul vă botez cu apă, dar vine 
Cel ce este mai tare decât mine, 
Căruia eu nu sunt vrednic să-I 
dezleg cureaua încălţămintelor; 
Acela vă va boteza cu Duh Sfânt 
şi cu foc; a Cărui lopată este în 
mâna Lui, ca să cureţe aria şi să 
adune grâul în hambarul Său, iar 
pleava o va arde în foc nestins.«” 

Botezul desăvârşit apare nu-
mai după Învierea Mantuito-
rului. Sfinţii Apostoli au fost 
botezaţi în mod supranatural la 
Cincizecime atunci când Duhul 
Sfânt S-a pogorât asupra lor 
în chipul limbilor de foc. Ei 
sunt cei ce au împlinit porunca 
Mântuitorului: „Datu-Mi-S’a 
toată puterea în cer si pe pământ. 
Drept aceea, mergeţi şi învatati 
toate neamurile, botezându-le 
în numele Tatăului si al Fiului 
şi al Sfântului Duh, învăţându-
le să păzească toate câte V’am 
poruncit Eu voua. Şi iată, Eu cu 
voi sunt în toate zilele până la 
sfârşitul veacului. Amin.” (Mt. 
28,18-20). 

Episcopii şi preoţii hirotoniţi 
de Sfinţii Apostoli au păstrat 
din generaţie în generaţie aceas-
tă tradiţie sfântă până astăzi. 
Sfinţii Părinţi ai Bisericii au 
înţeles în profunzime porunca 
aceasta, înţelegând că e absolut 
necesar ca toţi cei ce vor să fie 
învredniciţi de Taina Botezului 
mai întâi să înveţe să păzească 
toate poruncile lui Hristos. De 
aceea, în Biserica primară pre-
gătirea catehumenilor pentru 
Sfântul Botez era deosebit de 
importantă. Astăzi sunt cele-
bre catehezele sfinţilor ierarhi 
care învăţau cu acrivie tainele 
credinţei pe cei ce se pregăteau 
să devină ostaşi ai lui Hristos. 
Printre cele mai frumoase cu-
vântări adresate catehumenilor 

amintim cele rostite de Sfinţii:  
 Sofronie al Ierusalimului, Va-
sile cel Mare, Grigorie de Nissa 
şi Ioan Gura de Aur. Citindu-le 
astăzi putem observa cu usurinţă 
cât de înalt era nivelul de cunoş-
tinţe cerut catehumenilor pentru 
a fi botezaţi. Excepţie făceau 
copiii, dar în cazul lor aparte-

în Hristos v-aţi şi îmbrăcat”. 
Botezul este eliberare din robia 
diavolului şi a morţii şi dobân-
direa naşterii de sus. Botezul 
este Cincizecime pentru cel 
botezat, pentru că în sufletul 
lui se pogoară Duhul Sfânt cu 
toată puterea şi dăruind toate 
harismele necesare trăirii întru 

dreptatea, înfierea, moştenirea, 
înfrăţirea, să fie mădulare ale 
lui Hristos, să devină sălaş al 
Duhului.” 

Ca şi în cazul celorlalte Taine, 
Sfântul botez săvârşit în biserică 
va continua pe parcursul întregii 
vieţi şi după moarte  în veşnicie. 
Haina neîntinată a botezului 
trebuie păstrată curată căci este 
şi haina de nuntă a veşniciei şi 
orice pată care apare din nebă-
gare de seamă, din nelucrare sau 
slăbiciune omenească trebuie 
spălată în lacrimile pocăinţei 
din Taina Mărturisirii. Sfinţii 
Părinţi vorbind despre lacrimi 
spun că acestea sunt o reînnoire a 
botezului. Harismele dobândite 
la botez trebuiesc neîncetat puse 
în lucrare. Numai aşa ne facem 
împreună lucrători cu Duhul 
Sfânt sălăşluit întru noi, dar încă 
nedobândit.

Nici unul dintre noi nu s-a 
născut creştin ci cu toţii ne-am 
născut în apa botezului în prun-
cia noastră, dar aşa cum faptul că 
ne-am născut în cultura română 
nu ne face automat şi culţi sau 
experţi în opera lui Eminescu, tot 
aşa şi faptul că ne-am născut de 
sus, din apă şi din Duh nu ne face 
automat şi sfinţi. Se vorbeşte tot 
mai mult de exigenţele trăirii 
creştine. Lipsa unei vieţi auten-
tice în Hristos în Biserică este o 
lepădare de Taina Botezului, de 
aceea, după porunca lui Hristos, 
este esenţial să învăţăm toate 
câte ni le-a lăsat nouă, învăţând, 
să ne botezăm, în numele Tatălui 
şi al Fiului şi al Sfântului Duh, 
botezându-ne, să păzim toate. În 
acest sens este şi Crezul părinte-
lui Nicolae Steinhardt: „Mărtu-
risesc cu un botez spre iertarea 
păcatelor şi dezrobirea de sub 
jugul prejudecăţilor, micimilor 
şi meschinăriei, spre adoptarea 
unor reacţii creştineşti în iureşul 
vieţii de toate zilele, faptelor şi 
evenimentelor ei.”

Noi clericii avem şansa de a fi 
împreună lucrători cu Hristos la 
săvârşirea acestei negrăite Tai-
ne, tot nouă ne revine responsa-
bilitatea de a ocroti, de a învăţa, 
de a educa şi de a creşte pe cei 
proaspăt  botezaţi în numele lui 
Hristos, şi îmbrăcaţi fiind noi cu 
harul Său,  sa fim conştienţi că 
toate aceste suflete se vor cere 
desăvârşite de la noi în ziua 
cea înfricoşătoare a lui Hristos, 
Căruia se cuvine toată slava, 
cinstea şi închinarea împreună 
cu Tatăl şi cu Duhul Sfânt în 
vecii vecilor. Amin.

* Referat prezentat de Protos. David Pop la Conferinţa preoţească din 
7 mai 2011, la Budapesta.

nenţa la o familie creştină era 
o garanţie puternică a educaţiei 
profund creştine pe care urmau 
să o primească. Mai mult, naşii 
erau învăţaţi că demnitatea lor 
înseamnă de fapt responsabilita-
tea înaintea lui Dumnezeu pentru 
sufletele finilor lor.

Astăzi, când majoritatea co-
vârşitoare a botezurilor sunt 
săvârşite asupra copiilor, peri-
oada catehumenatului aproape 
că a dispărut din practica biseri-
cească. Apartenenţa pruncilor la 
familiile creştine nu mai este o 
garanţie că vor fi şi educaţi creş-
tineşte, cât despre demnitatea de 
naş ce am mai putea spune când 
aceştia sunt aleşi mai degrabă 
după criterii de statut social sau 
financiare şi nu după criterii 
creştine?

O şansă deosebită pentru a re-
staura deplin porunca lui Hristos 
de a învăţa şi a boteza este ora 
de religie, fie ea organizată la 
şcoală, fie la biserică.

Astăzi, în mod greşit şi stră-
in gândirii Sfinţilor Părinţi se 
consideră adesea că botezul este 
necesar pentru a şterge păcatul 
ereditar şi pentru dobândirea 
harismelor necesare mântuirii. 
Aceasta este o concepţie profund 
limitată, deci eronată, inspirată 
din scolastica legalistă apusea-
nă. De fapt, taina aceasta este 
cu mult mai profundă şi mai 
bogată în realităţi duhovniceşti.
Botezul este moarte şi înviere. 
Moare omul cel vechi lucrător 
al păcatului şi învie omul cel 
nou îmbrăcat în Hristos, după 
cuvântul Sfântului Apostol Pa-
vel ”Câţi în Hristos v-aţi botezat, 

Dumnezeu. Botezul este încor-
porare în oastea cea luptătoare 
împotriva răului şi săvârşitoare 
a binelui, care este Trupul lui 
Hristos, adică Biserica. Botezul 
este pomenire veşnică pentru că 
numele cel nou primit la botez 
este scris în cartea vieţii  în 
ceruri, adică în  ”inima lui Dum-
nezeu”. Botezul este legământ şi  
înfiere; cel nou botezat nu mai 
aparţine familiei sale şi nu-şi mai 
aparţine, ci este înfiat, devenind 
ucenic şi frate  al Mântuitorului 
Hristos şi fiu al lui Dumnezeu 
după har, moştenitor şi cetăţean 
al Împărăţiei Cerurilor. Toate 
aceste daruri ale Sfântului Botez 
sunt exprimate atât de frumos în 
catehezele Sfântului Ioan Gură 
de Aur: ” Căci cei ce până ieri 
erau robiţi, acum sunt liberi şi 
cetăţeni ai Bisericii. Cei ce erau 
mai înainte întru ruşinea păcate-
lor, acum sunt întru îndrăzneală 
şi dreptate. Şi nu numai liberi, 
ci şi sfinţi; nu numai sfinţi, ci şi 
drepţi; nu numai drepţi, ci şi fii; 
nu numai fii, ci şi moştenitori; 
nu numai moştenitori, ci şi fraţi 
ai lui Hristos; nu numai fraţi 
ai lui Hristos, ci şi împreună 
moştenitori; nu numai împreună 
moştenitori, ci şi mădulare [ale 
lui Hristos]; nu numai mădulare, 
ci şi biserică; nu numai biserică, 
ci şi instrumente ale Duhului.[...] 
Mulţi cred că singurul dar este 
iertarea păcatelor, noi însă am 
numărat zece vrednicii. De aceea 
şi botezăm copiii, deşi nu au pă-
cate: ca să li se adauge sfinţenia, 



Joi, 5 mai a.c., Domnul 
Eugen Tomac, Secretarul de 
Stat al Departamentului pentru 
Românii de Pretutindeni, din 
cadrul Guvernului Român, a 
efectuat o vizită de lucru la mai 
multe instituţii ale comunităţii 
româneşti din Ungaria, între 
care s-a numărat Episcopia 
Ortodoxă Română din Unga-
ria. Concretizând în acest fel o 
dorinţă mai veche a Excelenţei 
Sale, de a face cunoştinţă mai 
pe îndelete cu românii din Un-
garia, Domnul Eugen Tomac 
şi membrii delegaţiei sale au 
efectuat această vizită, fiind 
însoţiţi pe durata desfăşurării 
ei atât de Doamna Irina Co-
maroschi, Ambasadorul Ro-
mâniei la Budapesta, cât şi de 
către Domnul Ioan Fodoreanu, 
Consulul General al României 
la Giula, care au fost în fapt şi 
organizatorii acestei vizite.

După ce a făcut un popas în 
localitatea Micherechi, unde 
s-a întâlnit cu conducerea 
Şcolii Generale Româneşti şi a 
Primăriei, Domnul Eugen To-
mac a vizitat Şcoala Generală 
Românească şi Liceul Româ-
nesc din Giula, unde a discutat 

Sâmbătă, 7 mai 2011, la 
Aşezământul Românesc de 
la Budapesta, care cuprinde 
Parohia Românească, Aşe-
zământul Monahal „Sfântul 
Ioan Botezătorul” şi Centrul 
Pastoral-Misionar şi Cultural 
„Sfântul Vasile cel Mare”, s-a 
desfăşurat prima conferinţă 
preoţească din acest an, dedi-
cată celor două teme stabilite 
prin hotărârea Sfântului Sinod 
al Bisericii Ortodoxe Române 
pentru Anul Jubiliar 2011, a 
Sfântului Botez şi a Sfintei 
Cununii. Sub protia Preasfinţi-
tului Părinte Episcop Siluan a 
fost săvârşită Sfânta Liturghie 
Arhierească, la care au slujit 
preoţii Episcopiei Ortodoxe 
Române din Ungaria, după 
care a urmat conferinţa preo-

Domnul Eugen Tomac, Secretarul de Stat al Departamentului pentru 
Românii de Pretutindeni, în vizită la comunitatea românească din Ungaria

cu conducerea acestei instituţii 
de învăţământ, iar apoi a fost 
invitat la un dineu oficial, la 
Giula, la care au participat 

şi Domnul Görgényi Ernő, 
Primarul Giulei, Preasfinţi-
tul Părinte Siluan, Episcopul 
Eparhiei Ortodoxe Române din 
Ungaria, Părintele Arhimandrit 
Calinic Covaci, Consilierul 
Administrativ-Bisericesc al 
Episcopiei, Domnul Doctor 
Ioan Ciotea, Preşedintele Uni-
unii Culturale a Românilor din 
Ungaria, cu sediul la Giula şi 
al Autoguvernării Româneşti 
Locale din Giula şi Doamna 
Eva Iova-Şimon, Directorul 

Săptămânalului „Foaia Ro-
mânească”. După frumoasele 
cuvintele de salut adresate de 
către cei prezenţi, Domnul 

Preşedinte Ioan Ciotea i-a 
înmânat Domnului Secretar 
de Stat Eugen Tomac un ma-
terial cuprinzând prinicipalele 
probleme ale comunităţii ro-
mâneşti din Ungaria şi modul 
în care aceasta consideră că ar 
putea fi ajutată de România.

Domnul Eugen Tomac şi 
delegaţia sa, însoţit de condu-
cătorii diplomaţiei române de 
la Budapesta şi Giula, au vizi-
tat apoi Catedrala Episcopală şi 
Reşedinţa Eparhială din Giula, 

unde Preasfinţitul Părinte Epi-
scop Siluan le-a prezentat atât 
valorile istorice şi bisericeşti 
deosebite, păstrate cu sfinţe-
nie şi conservate în această 
instituţie a Patriarhiei Române, 
cât şi problemele actuale care 
sunt de rezolvat. Conducăto-
rul Departamentului pentru 
Românii de Pretutindeni şi-a 
exprimat bucuria prilejuită 
de această întâlnire, marcând 
totodată rolul deosebit pe care 
Biserica Strămoşească îl are 
nu doar în România, ci şi în 
comunitatea românească care 
trăieşte în diaspora şi în jurul 
graniţelor ţării.

Tot în aceeaşi zi, Domnul 
Eugen Tomac a mai vizitat 
sediul Consulatului General 
al României la Giula, unde 
s-a întâlnit cu reprezentanţi ai 
Autoguvernării pe Ţară a Ro-
mânilor din Ungaria (AŢRU), 
precum şi al Uniunii Cultura-
le a Românilor din Ungaria 
(UCRU), unde a purtat discuţii 
cu alţi membri de seamă ai co-
munităţii româneşti din Giula.

Biroul de Presă al 
Episcopiei Ortodoxe 

Române din Ungaria

Conferinţă preoţească la Budapesta
ţească, la care au fost prezenţi 
şi alţi credincioşi români din 
Budapesta. În cadrul confe-

rinţei au prezentat referate 
Părintele Protosinghel David 

Pop, Superiorul Aşezămân-
tului Monahal şi al Centrului 
Pastoral-Misionar şi Cultural 

din Budapesta, despre Taina 
Sfântului Botez şi Părintele 

Petru Puşcaş, de la Parohia 
Giula Mică, despre Taina 
Sfintei Cununii, după care au 
urmat discuţii pe marginea 
celor două teme prezentate, la 
care şi-au adus contribuţia atât 
clerici, cât şi credincioşi, prin 
mărturiile personale evocate şi 
prin precizările făcute.

Evenimentul de la Buda-
pesta, prin slujirea comună 
şi conferinţa preoţească care 
au avut loc, a fost o adevărată 
sărbătoare a sufletului româ-
nesc, contribuind la întărirea 
duhovnicească a tuturor celor 
prezenţi şi s-a încheiat printr-o 
agapă oferită de Parohia Ro-
mânească din Capitala Ungară.

Biroul de Presă a 
Episcopiei Ortodoxe 

Române din Ungaria
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