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Pentru credincioșii Pa-
rohiei Crâstor (Sarkad-
keresztúr), aparținând Epi-
scopiei Ortodoxe Române 
din Ungaria, Duminica a 
V-a din Postul Mare, a Sfin-
tei Maria Egipteanca (29 
martie 2015), a fost zi de 
mare sărbătoare.

După finalizarea unor 
ample lucrări de restaurare 
exterioară și interioară la 
Capela Ortodoxă Româ-
nească din Crâstor, care au 
vizat și refacerea în între-
gime a fațadei locașului de 
cult și care au fost efectua-
te începând din vara anului 
2014, a venit vremea res-
fințirii Capelei, care a fost 
făcută în această Duminică 
de către Preasfințitul Părin-
te Episcop Siluan, aflat în 
fruntea unui sobor de Preoți 
și Diaconi, din Ungaria și 
România, din care au făcut 
parte Părintele Arhimandrit 
Calinic Covaci, Consilierul 
Administrativ-Bisericesc al 
Episcopiei și Paroh la Otla-
ca Pustă (Puszstaottlaka), 
Părintele Alexandru Șereș, 
Paroh la Crâstor și la Aletea 
(Elek), Părintele Ioan Pur-
tan, Preot Paroh la Parohia 
Cefa, din județul Bihor, din 
România, care este locali-
tate înfrățită cu Crâstorul 
din anul 1996, Arhidiaco-
nul Claudiu Condurache și 
Diaconul Emanuel Văduva, 
de la Catedrala Episcopală 
din Giula.

La slujbă au partici-

pat mai multe oficialități: 
Domnul Florin Trandafir 
Vasiloni, Consulul General 
al României la Giula, Dom-
nul Tiberiu Iuhas, Președin-
tele Autoguvernării pe Țară 
a Românilor din Ungaria 
(AȚRU), Domnul Kovács 

József, Deputat de Gyula în 
Parlamentul de la Budapes-
ta, Domnul Bakucz Péter, 
Primarul Crâstorului, Dom-
nul Primar Bărnău Dumitru 
Alin și Domnul Viceprimar 
Hotea Mihai din localitatea 
Cefa, Domnul Ioan Patkás, 
Președintele Autoguvernă-
rii Românești Locale din 
Crâstor și Doamna Vice-
președinte Cornelia Patkás, 
Domnul Ioan Tat, Preșe-
dintele Autoguvernării Ro-
mânești Locale din Șărcad 
(Sarkad), Doamna Delia 
Kovacs, Directorul-Exe-
cutiv al Săptămânalului 
„Cronica”, al AȚRU, Dom-
nul Ștefan Crâsta și echipa 
de filmare de la emisiunea 
în limba română „Ecranul 

nostru” și Domnul Adam 
Bauer, redactor la emisiu-
nea de radio în limba româ-
nă, de la Studioul Teritorial 
din Seghedin al M1 și alte 
oficialități, precum și mulți 
credincioși, din Crâstor, din 
Giula, Aletea, Chitighaz 

(Kétegyháza), Cenadul Un-
guresc (Magyarcsanád) sau 
Leucușhaz (Lőkösháza). 
Răspunsurile la strană au 
fost date de un grup de ti-
neri de la Seminarul Teolo-
gic Ortodox din Arad.

Lucrările de restaurare 
la Capela Românească din 
Crâstor erau absolut nece-
sare, datorită deteriorării 
zidurilor locașului de cult, 
provocată în special de 
igrasie și ele au fost posi-
bile prin sprijinul Depar-
tamentului Politici pen-
tru Relația cu Românii de 
Pretutindeni (DPRRP), de 
la București, al celor două 
Primării înfrățite, din Crâs-
tor și Cefa, al credincioșilor 
din Crâstor, care și-au dorit 

foarte mult ca locașul lor de 
cult să fie restaurat, dar și al 
altor Parohii din cadrul Epi-
scopiei Ortodoxe Române 
din Ungaria. Renovările au 
cuprins refacerea în între-
gime a fațadei, restaurarea 
și zugrăvirea zidurilor, în 
exterior și interior, înlocui-
rea țiglelor de pe acoperiș, 
refacerea scaunelor din bi-
serică, vopsirea podelelor, 
curățarea și vopsirea clo-
potniței, ș.a. Din partea Pa-
rohiei din Cefa au fost dă-
ruite, de asemenea, o troiță 
din lemn care a fost așezată 
anterior în curtea bisericii, 
precum și o Evanghelie cu 
ferecătură și o cădelniță, 
oferite la finalul slujbei. 
Înaintea slujbei de resfințire 
a locașului de cult, Preasfin-
țitul Părinte Siluan a făcut 
și sfințirea troiței de lemn 
menționate și a doi prapuri, 
dăruiți bisericii de familia 
Domnului Baracsi Károly, 
urmașii vrednicului de po-
menire Părinte Roman Miș-
cuția, care a slujit ca Preot 
Paroh la Crâstor vreme de 
55 de ani (1936-1991).

Capela Românească 
din Crâstor funcționează 
într-un imobil achizițio-
nat în anul 1943 și adaptat 
nevoilor de cult ortodoxe, 
care a beneficiat și de alte 
lucrări de restaurare de-a 
lungul timpului. Imobilul 
din 1943 reprezintă doar 
o etapă în viața comunită-

Resfințirea Capelei Românești din Crâstor

(Continuare în pag. a 2-a)
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Resfințirea Capelei Românești din Crâstor

ții ortodoxe românești din 
Crâstor, a cărei vechime, pe 
firul istoriei, urcă cel puțin 
până la sfârșitul secolului al 
XVIII-lea, după cum măr-
turisește biserica de lemn 
existentă aici în anul 1779 
și care a fost înlocuită în 
anul 1830 cu o altă biserică 
din lemn. Datorită precari-
tății acestor vechi locașuri 
de cult din lemn, în perioa-
da 1900-1943, sfintele sluj-
be ortodoxe românești de 
la Parohia Crâstor au fost 
săvârșite într-o sală a școlii 
confesionale care funcțio-
na, la vremea respectivă, în 
această localitate.

În cadrul slujbei de res-
fințire săvârșite acum, 
Ierarhul, clerul slujitor și 
toți credincioșii au încon-
jurat locașul de cult, care a 
fost uns în cele patru părți 
din exterior și în interiorul 
său cu Sfântul și Marele 

Mir și stropit cu apă sfințită, 
potrivit tradiției, după care 
a fost săvârșită Liturghia 
Sfântului Vasile cel Mare.

În cuvântul de învăță-
tură, Preasfințitul Părinte 
Siluan și-a exprimat bucu-
ria pentru acest eveniment 
deosebit din viața Parohiei 
Crâstor, prilejuit de resfin-
țirea Capelei, a vorbit des-
pre semnificația locașului 
de cult în viața credincio-
șilor din toate timpurile și 
importanța faptului ca el 
să fie menținut într-o bună 
stare de funcționare, dar și 
despre valoarea deosebi-
tă a omului, care în Sfânta 
Scriptură este desemnat 
ca templu viu al Duhului 
Sfânt, atunci când omul 
trăiește o viață conformă cu 
poruncile lui Dumnezeu, 
sau despre reîntoarcerea 
lui la Dumnezeu, prin Tai-
na Pocăinței, după modelul 
acestei mari Sfinte a Bise-

ricii Ortodoxe, care este 
Sfânta Maria Egipteanca, 
cinstită de toți creștinii or-
todocși în Duminica a V-a 
din Postul Mare, dar și în 1 
aprilie, ziua trecerii sale la 
cele veșnice.

În semn de apreciere 
pentru munca desfășurată 
în cadrul acestui proiect 
de restaurare al Capelei 
Românești din Crâstor și 
pentru sprijinul acordat, 
Preasfințitul Părinte Siluan 
a hirotesit întru Iconom pe 
Părintele Alexandru Șereș 
și a oferit câteva Diplome 
de Excelență: Departamen-
tului Politici pentru Relația 
cu Românii de Pretutindeni 
(DPRRP), de la București, 
Consiliului Parohial al Pa-
rohiei Crâstor, Domnului 
Bakucz Péter, Primarul 
Crâstorului, Domnului 
Bărnău Dumitru Alin, Pri-
marul localității Cefa și 

Domnului Sárközy Sándor, 
Șeful firmei de construcții 
din Șărcad (Sarkad) care a 
efectuat lucrările.

Cuvinte de apreciere 
pentru lucrările ce au fost 
făcute și pentru frumoasa 
și rodnica colaborare între 
cele două Primării și locali-
tăți, din Crâstor și din Cefa, 
au fost rostite și de către 
Părintele Paroh Alexandru 
Șereș și de cei doi Primari.

Un element aparte în ca-
drul manifestării a fost și 
priceasna cântată la final 
de Ecaterina Șereș, nepoata 
Părintelui Alexandru Șereș, 
care a emoționat pe toți cei 
prezenți, după care aceștia 
au fost invitați la o agapă 
frățească, oferită din partea 
Autoguvernării Românești 
Locale din Crâstor.

(Urmare din pagina 1-a)  

Biroul de Presă  
al Episcopiei Ortodoxe  
Române din Ungaria

Slujire Arhierească la Capela Românească din Ciorvaș,  
în Duminica a IV-a din Postul Mare

În Duminica a IV-a din Postul Mare, închinată Sfân-
tului Cuvios Ioan Scărarul (22 martie 2015), Preasfinți-
tul Părinte Siluan a săvârșit Liturghia Sfântului Vasile 
cel Mare la Capela Românească din Ciorvaș (Csorvás), 
aparținând Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria, 
împreună cu Părintele Aurel Bătrân, Paroh la Bichișcea-
ba și Ciorvaș și cu cei doi Diaconi de la Catedrala Epi-
scopală din Giula: Arhidiaconul Claudiu Condurache și 
Diaconul Emanuel Văduva.

Fiind deservite de același preot, la sfintele slujbe care 
se desfășoară o dată pe lună la Capela din Ciorvaș, ală-
turi de preotul paroh mai participă și cântărețul, para-
clisierul și alți credincioși de la Parohia Bichișceaba, la 
fel cum s-a întâmplat și în cea de-a IV-a Duminică din 
Postul Mare din acest an.

În cuvântul de învățătură, Preasfințitul Părinte Epi-
scop Siluan a vorbit despre importanța postului și a 
rugăciunii în viața credincioșilor, după cum o arată și 
pericopa evanghelică duminicală, prin minunea relatată, 
dar și despre modelul desăvârșit de sporire întru aceste 

lucrări duhovnicești, de suflet folositoare, pe care ni-l 
oferă Sfântul Ioan Scărarul, autorul unei scrieri de re-
ferință în domeniul vieții monahale și al urcușului pe 
scara virtuților către Împărăția Cerurilor. Totodată, și-a 
exprimat bucuria de a sluji în mijlocul credincioșilor or-
todocși români de la Ciorvaș în această perioadă binecu-
vântată de Bunul Dumnezeu din timpul anului liturgic, 
care este Postul Mare, cu puțin timp înaintea Sărbătorii 
Sfintelor Paști, iar la final a stat de vorbă cu credincioșii 
și în semn de binecuvântare le-a împărțit iconițe cu Mai-
ca Domnului Prodromița.

Capela Românească din Ciorvaș are hramul „Sfinții 
Arhangheli Mihail și Gavriil”, iar pe locașul de cult se 
află o placă de marmură, dăruită în anul 2010 de Auto-
guvernarea Românească Locală din Ciorvaș, care con-
semnează aniversarea a 110 ani de la înființarea Parohiei 
Românești care funcționează în această localitate.

Biroul de Presă al Episcopiei Ortodoxe  
Române din Ungaria
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Moment aniversar la Paraclisul Episcopal  
din Giula

În Duminica a II-a din Postul Mare 
(8 martie 2015), Preasfințitul Părinte 
Siluan, Episcopul Eparhiei Ortodoxe 
Române din Ungaria, a slujit în Parohia 
Jaca (Zsáka) din Protopopiatul Dobri-
țân (Debrecen), împreună cu Părintele 
Paroh Cosmin Pop și cei doi Diaconi 
de la Catedrala Episcopală din Giula.

La Sfânta Liturghie, alături de 
credincioșii din Jaca au participat și 
credincioși din alte localități (Fur-
ta, Vekerd sau Debrecen), precum și 
diferite oficialități: Domnul Kovács 
Kálmán, Primarul Jacăi, Domnul Vi-
ceprimar Papp József și Domnul Galló 
Ferenc, întreprinzător particular din 
Berettyóújfalu și membru în Adunarea 
Eparhială a Episcopiei Ortodoxe Ro-
mâne din Ungaria.

În cuvântul de învățătură Preasfin-
țitul Părinte Siluan a subliniat impor-
tanța postului, a rugăciunii, a iubirii 
aproapelui, a păstrării dreptei credințe 
prin grija păstorilor de suflete ai Bise-
ricii și a iertării păcatelor, care aduce 

în același timp vindecare sufletească și 
trupească, potrivit pericopei evanghe-
lice din această a II-a Duminică din 
Postul Mare, pe care Sfânta noastră 
Biserică a închinat-o Sfântului Ierarh 
Grigorie Palama.

Cu ajutorul Bunului Dumnezeu și 
cu sprijinul Secretariatului de Stat pen-
tru Culte de la București, în curând la 
biserica din Jaca vor începe lucrări de 
restaurare interioară și exterioară care 
vor încheia un proiect mai amplu, aflat 
și pe lista temelor Comisiei Mixte de 
Dialog Româno-Maghiare, sprijinit de 
ambele State, România și Ungaria.

Biserica de zid din Jaca datează din 
anul 1791 și a fost construită pe locul 
unei biserici mai vechi, din lemn, de la 
1650.

Deoarece atât biserica de zid, speci-
ală în principal prin felul de realizare a 
turlei, cât și casa parohială aveau mari 
nevoi de restaurare, s-a solicitat sprijin 
din partea celor două State pentru re-
zolvarea acestor probleme.

Astfel, în anul 2009, cu finanțare 
din partea Secretariatului de Stat pen-
tru Culte de la București a fost înlocuit 
în totalitate acoperișul bisericii, iar cu 
sprijin din partea Ungariei a fost rezol-
vată problema igrasiei, în anul 2013 
cu sprijinul financiar al Statului Ungar 
a fost achiziționată și modernizată o 
nouă casă parohială și a fost reparată 
turla bisericii, urmând ca prin susține-
rea financiară de acum, din partea Sta-
tului Român, să fie finalizate lucrările 
de restaurare a bisericii.

Astfel, un obiectiv important pen-
tru credincioșii ortodocși români din 
Jaca va fi dus la bun sfârșit, urmând ca 
pe viitor să fie continuate și lucrările 
de restaurare necesare la alte biserici 
aparținând Episcopiei Ortodoxe Ro-
mâne din Ungaria.

Biroul de Presă
al Episcopiei Ortodoxe
Române din Ungaria

Slujire Arhierească la Jaca

Biroul de Presă  
al Episcopiei Ortodoxe  
Române din Ungaria

Sărbătoarea Sfântului Ierarh Sofro-
nie, Patriarhul Ierusalimului (11 mar-
tie 2015) reprezintă și un moment 
aniversar important pentru Preasfin-
țitul Părinte Siluan, care în urmă cu 8 
ani, în data de 11 martie 2007, a fost 
ales ca Episcop al Episcopiei Ortodoxe 
Române din Ungaria, de către Cole-
giul Electoral al Eparhiei, întrunit sub 
președinția Înaltpreasfințitului Pă-
rinte Nicolae Corneanu, Mitropolitul 
Banatului de la acea vreme, care con-
ducea provizoriu această Episcopie 
rămasă vacantă prin alegerea fostului 
Chiriarh, Preasfințitul Părinte Sofro-
nie Drincec, ca Episcop al Oradiei și 
Bihorului. Ulterior, alegerea Preas-
fințitului Părinte Siluan a fost valida-
tă de către Sfântul Sinod al Bisericii 
Ortodoxe Române, în ședința sa de 
lucru din 21 iunie 2007, iar hirotonia 
întru arhiereu și intronizarea ca Epi-
scop al Episcopiei Ortodoxe Române 
din Ungaria au fost făcute în data de 
8 iulie 2007, la Sărbătoarea Sfinților 

Mucenici Epictet și Astion, în Cate-
drala Episcopală din Giula, de către 
Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit 
Nicolae aflat în fruntea unui numeros 

sobor de Ierarhi din România și Un-
garia.

Cu prilejul acestei aniversări, în 

semn de mulțumire adusă Bunului 
Dumnezeu pentru ajutorul primit și 
binefacerile revărsate cu îmbelșugare 
asupra sa și asupra Episcopiei Ortodo-
xe Române din Ungaria în cei 8 ani de 
activitate care au trecut de la momen-
tul alegerii, Preasfințitul Părinte Silu-
an a săvârșit Sfânta Liturghie a Daru-
rilor mai Înainte Sfințite în Paraclisul 
Episcopal din Giula, împreună cu Pă-
rintele Arhimandrit Calinic Covaci, 
Consilierul Administrativ-Bisericesc 
al Episcopiei, răspunsurile liturgice 
fiind date de monahiile de la Centrul 
Eparhial. Ierarhul a înălțat către Cel 
Preaînalt gând pios de rugăciune și de 
mulțumire și I-a cerut ajutorul ca și pe 
mai departe, împreună cu clerul și po-
porul drept-măritor român din Unga-
ria, încredințat spre arhipăstorire, să 
își poată îndeplini misiunea la care a 
fost chemat.
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Expoziție de icoane pe sticlă la ICR Budapesta
În organizarea Institutului Cultural Român din Budapesta (ICR) și 

a Asociației Femeilor Ortodoxe Române (AFORB), la sediul Institu-
tului din strada Izsó nr. 5, marți, 24 martie 2015, a avut loc vernisajul 
unei expoziții de icoane pe sticlă, realizate de copii din comunitatea 
românească din Budapesta.

Icoanele au fost pictate în cadrul a trei tabere de iconografie orga-
nizate în perioada 2012-2014, la inițiativa și cu sprijinul Asociației 
Femeilor Ortodoxe Române din Budapesta, al Așezământului Mona-
hal Românesc „Sfântul Ioan Botezătorul” 
și al Parohiei Românești din Budapesta, în 
imobilul din strada Holló, nr. 8, în care se 
desfășoară și sfintele slujbe din duminici 
și sărbători pentru comunitatea româneas-
că care trăiește în capitala Ungariei. Sub 
îndrumarea Părintelui Cosmin Pop, Paro-
hul bisericii ortodoxe românești din Jaca, 
copiii români din Budapesta au învățat în 
decursul celor trei tabere, de câte o săptă-
mână, să deprindă o parte din tainele pictă-
rii de icoane pe sticlă, care s-au concretizat 
prin câteva zeci de icoane, expuse la sfâr-
șitul fiecărei tabere și în holurile capelei 
românești din Budapesta, pentru a putea fi 
admirate de către credincioși. Participanții 
la tabere au beneficiat și de sprijinul celor 
doi preoți români slujitori la Budapesta: 
Părintele Protosinghel David Pop și Pă-
rintele Protopop Marius Maghiaru, dar și 
al monahiilor de la Așezământul Monahal 
Românesc care funcționează aici.

Printr-un proiect comun, inițiat de ICR 
și AFORB, la sediul Institutului a fost or-
ganizată o expoziție cuprinzând aproxima-
tiv 30 de icoane pictate pe sticlă, selectate 
dintre lucrările copiilor, care vor putea fi 
admirate de vizitatori în perioada 24-31 martie 2015. La vernisajul 
expoziției au participat mai multe oficialități, dintre care îi menți-
onăm pe Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Eparhiei Ortodoxe 
Române din Ungaria, Părintele Protosinghel David Pop, Superiorul 
Așezământului Monahal, Părintele Paroh Marius Maghiaru, Proto-
pop de Budapesta, Părintele Cosmin Pop, Parohul Jacăi, Excelența 
Sa, Domnul Alexandru Victor Micula, Ambasadorul României la Bu-
dapesta și Domnul Consilier Bogdan Ignat, Doamna Gabriela Matei, 
Directorul ICR, Doamna Gabriela Elekeș, Directorul AFORB, copiii 
participanți la tabără și părinții lor, dar și alți invitați.

În cuvântul de deschidere, Doamna Director Gabriela Matei și-a 
exprimat bucuria și onoarea de a fi gazda acestei manifestări care le 
permite copiilor să își expună lucrările realizate în cadrul taberelor 
și a subliniat câteva aspecte importante legate de valoarea icoanei 
în tradiția ortodoxă, dar și a artei, în general, care vine în sprijinul 
creativității copiilor, dar și a însușirii de către ei a limbii române. Tot 
în organizarea ICR Budapesta, începând din anul 2013 funcționează 
și o școală de arte, care cuprinde cursuri de pictură, desen și colaj 
destinate copiilor din familiile comunității românești, familiile mixte, 
sau cele emigrate din România, care prin intermediul educației din 
domeniul artelor plastice pot să exerseze și limba română. Au avut 
loc mai multe ediții ale acestei școli de artă, care s-a remarcat și prin 

faptul că două dintre lucrările copiilor au fost selectate la concursul și 
expoziția internațională „Țara din suflet – Patria Română”, organizat 
de Institutul Cultural Român din București, cu participarea copiilor 
români din toată lumea, și care a avut loc la București, la sediul ICR 
și la Palatul Parlamentului, în lunile noiembrie-decembrie 2014. O 
parte dintre copiii participanți la școala de artă a ICR Budapesta sunt 
în același timp și participanți la taberele de iconografie, vădindu-se și 
în acest fel preocuparea și scopul comun al unor astfel de manifestări.

Preasfințitul Părinte Episcop Siluan 
a vorbit despre rolul deosebit al edu-
cației religioase în rândul copiilor și 
al tinerilor, care se poate face și prin 
intermediul pictării icoanelor pe sticlă, 
ce poate fi promovată și în rândul unei 
comunități mai mici, precum este și 
comunitatea românească din Ungaria, 
dar care are și ea valorile ei. Totoda-
tă, i-a felicitat pe organizatorii acestui 
eveniment, pe cei care au contribuit la 
organizarea și concretizarea taberelor 
de iconografie și pe toți copii partici-
panți. Tabere de pictat icoane pe sticlă 
au fost organizate nu doar la Budapes-
ta, ci și la Jaca (de 6 ori) sau la Otla-
ca Pustă (o dată), tot sub îndrumarea 
Părintelui Cosmin Pop, iar la Jaca ele 
au fost dublate și de tabere de limba 
română, organizate concomitent, sub 
îndrumarea Doamnei Preotese Irina 
Ecaterina Pop, soția Părintelui Cosmin 
Pop.

La inaugurarea expoziției de la ICR 
Budapesta, a luat cuvântul și Părintele 
Cosmin Pop, care a subliniat, la rândul 
său, importanța acestor tabere, care le 

oferă copiilor participanți posibilitatea de a se cunoaște și a se împri-
eteni, precum și o mare satisfacție, prin obiectele sacre realizate cu 
mâinile lor, într-un act de creație și creativitate și a mulțumit pentru 
binecuvântarea și sprijinul moral și spiritual acordat.

Cu acest prilej, participanții la eveniment au putut admira, într-o 
altă sală și lucrările unei expoziții colective de sculptură și grafică, 
dedicată renumitului sculptor român Ovidiu Maitec, profesor univer-
sitar și membru titular al Academiei Române, trecut la cele veșnice în 
18 martie 2007, la Paris și desemnat de International Herald Tribune 
drept cel mai important sculptor român de după Constantin Brâncuși. 
Expoziția, intitulată „Omagiu lui Ovidiu Maitec”, a cuprins piese ale 
mai multor artiști din Ungaria și România, contemporani și prieteni 
ai maestrului și fost găzduită, la rândul ei, de Institutul Cultural Ro-
mân din Budapesta începând din 9 decembrie 2014 și până la sfârșitul 
acestei săptămâni.

La finalul manifestării de la ICR Budapesta, toți participanții au 
fost invitați și la o agapă comună cu produse gustoase de post, pre-
gătite de membrele Asociației Femeilor Ortodoxe Române din Bu-
dapesta.
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