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Pentru comunitatea 
ortodoxă sârbă din ora-
șul Pécs (Peci), din Un-
garia, Duminica a IV-a 
după Paști (3 mai 2015) a 
fost o zi de mare bucurie 
și sărbătoare, prin vizita 
și slujirea Preafericitului 
Părinte Irineu, Patriarhul 
Bisericii Ortodoxe Sâr-
be, care a fost oaspetele 
Preasfințitului Părinte Lu-
kijan, Episcopul Eparhiei 
Ortodoxe Sârbe din Un-
garia și Administrator al 
Eparhiei Ortodoxe Sârbe 
de Timișoara. Răspunzând 
invitației adresate, la acest 
eveniment a luat parte și 
Preasfințitul Părinte Si-
luan, Episcopul Eparhi-
ei Ortodoxe Române din 
Ungaria, împreună cu alți 
clerici din cadrul Episco-
piei, astfel încât sărbătoa-
rea de la Pécs a dobândit 
și un pronunțat caracter 
inter-ortodox.

Vizita Preafericitului 
Părinte Patriarh Irineu al 
Serbiei a fost prilejuită de 
sfințirea unei noi biserici, 
cu hramul Sfinții Apostoli 
Andronic și Iunia, care a 
fost construită la Pécs pe 
un teren care aparține Pa-
rohiei Ortodoxe Sârbe din 
acest oraș. Slujba sfințirii 
a fost urmată de Sfânta Li-
turghie Arhierească săvâr-
șită de Preafericitul Părin-
te Patriarh Irineu împreună 

cu cei doi Ierarhi, sârb și 
român: Preasfințitul Părin-
te Lukijan, Chiriarhul lo-
cului și Preasfințitul Părin-

te Siluan și cu un numeros 
sobor de preoți și diaconi, 
între care s-au numărat toți 
cei 17 clerici ai Episcopiei 
Ortodoxe Sârbe din Unga-
ria, dar și clerici veniți din 
Serbia. La eveniment au 
participat și multe oficia-
lități, ca de pildă: Domnul 
Fedor Tibor, Șef de Secție 
la Departamentul pentru 
Relațiile cu Cultele, din 
cadrul Ministerului Re-
surselor Umane, de la Bu-
dapesta și reprezentant al 
Guvernului Ungar, Dom-
nul Radoslav Pavlovici, 
Consilier Prezidențial al 
Președintelui Serbiei To-
mislav Nicolici, Domnul 
Jeliko Ianetovici, Am-
basadorul Bosniei-Her-
țegovina la Budapesta, 
Domnul Rade Drobaț, 

Ambasadorul Serbiei la 
Budapesta, Domnul Páva 
Zsolt, Primarul orașului 
Pécs, ș.a., precum și foar-

te mulți credincioși. Răs-
punsurile liturgice au fost 
date cu profesionalism de 
corul „Sfântul Serafim de 
Sarov” de la Catedrala din 
Zrenianin (Serbia).

În cadrul slujbei, Preo-
tul Paroh Milan Erici, de 
la Parohia Ortodoxă Sâr-
bă din Pécs a fost distins 
de Chiriarhul său cu brâu 
roșu și diplomă, iar Părin-
tele Diacon Andrei Ștriik a 
fost hirotesit întru Arhidi-
acon.

În cuvântul de învăță-
tură, Preafericitul Părinte 
Patriarh Irineu și-a expri-
mat satisfacția de a putea 
fi prezent în mijlocul co-
munității ortodoxe sârbe 
de la Pécs, din Ungaria, 
cu ocazia sfințirii acestei 
noi biserici, care este o re-

alizare deosebit de impor-
tantă în viața oricărei co-
munități și a menționat cu 
bucurie, de asemenea, pre-
zența unui Ierarh Român 
la acest eveniment. La 
rândul său, Preasfințitul 
Părinte Lukijan a mulțu-
mit Preafericirii Sale pen-
tru această vizită și slujire, 
care a fost prilejuită de 
sfințirea bisericii, dar și 
de încheierea unui proiect 
european mai amplu, pe 
tema dezvoltării turismu-
lui religios, în care au fost 
implicate mai multe culte 
și asociații din Pécs, având 
ca partener principal de 
proiect Fundația Zsolnay, 
din acest oraș. Pentru Epi-
scopia Sârbă din Ungaria, 
proiectul a cuprins restau-
rarea imobilului Parohiei 
din Pécs, care era foarte 
deteriorat și în care a func-
ționat și o capelă, înce-
pând din anul 1949 și până 
la sfârșitul anului 2014, 
iar în locul acestei capele 
a fost amenajată o expozi-
ție permanentă de icoane 
de secol XVIII-XIX, apar-
ținând pictorului Arsa Te-
odorovici, din Arad, dar și 
altor autori. Tot în cadrul 
acestui proiect a fost cu-
prinsă și construirea unei 
noi biserici, care a fost 
sfințită în această dumi-
nică și care va fi de acum 
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înainte biserica Parohiei 
Sârbe din Pécs.

Îndată după încheierea 
Sfintei Liturghii, în pre-
zența Preafericirii Sale, 
a celor doi Ierarhi și a 
multor oficialități a avut 
loc o conferință de presă, 
destinată încheierii pro-
iectului pentru Episcopia 
Ortodoxă Sârbă, în ca-
drul căreia au luat cuvân-
tul Domnul Hopa Péter, 
Secretar de Stat pentru 
Cultură în cadrul Minis-
terului Resurselor Umane 
de la Budapesta, Domnul 
Consilier Prezidențial Ra-
doslav Pavlovici, Domnul 
Páva Zsolt, Primarul Pécs-
ului și alte oficialități după 

care, în chip simbolic, a 
fost tăiată o panglică, de la 
intrarea în sediul expozi-
ției de icoane. Cele 42 de 
icoane cuprinse în această 
expoziție au fost restaura-
te cu sprijinul Institutului 
Cultural Maghiar „Balázs” 
și au mai fost prezentate în 
diferite expoziții: la Novi-
sad, în Serbia, acum 3 ani, 
pentru prima dată; la se-
diul din Bruxelles al Insti-
tutului Cultural „Balázs”, 
în urmă cu 2 ani și în Gale-
riile „Andrei Rubliov” de 
la Moscova, în anul trecut, 
pentru ca de acum înainte 
ele să își găsească sediul 
permanent în locația fos-
tei capele ortodoxe sârbe 
de la Pécs, frumos resta-

urată. Tot cu prilejul pro-
iectului, în interiorul noii 
biserici a fost montat un 
iconostas bizantin vechi, 
din anul 1721, care provi-
ne de la biserica sârbească 
cu hramul „Bunavestire” 
din localitatea Szentendre 
și care îmbină valoarea 
trecutului cu frumusețea și 
noutatea prezentului, ex-
primată prin arhitectura și 
construcțiile noului locaș 
de cult. Biserica cu hramul 
„Sfinții Apostoli Andronic 
și Iunia” este, la rândul ei, 
executată după modelul 
unei biserici bizantine mai 
vechi, din Croația.

Oficialitățile implicate 
în proiect au primit din 
partea Preasfințitului Pă-

rinte Episcop Lukijan acte 
de cinstire și daruri sim-
bolice, între care s-a nu-
mărat și albumul bilingv, 
în sârbă și maghiară, dedi-
cat proiectului și intitulat 
„Nașterea noii biserici” 
(„Újtemplom születése”).

Manifestarea consacra-
tă sfințirii noii biserici și 
inaugurării expoziției mu-
zeale de la Pécs s-a înche-
iat cu o recepție, oferită la 
sediul Parohiei Ortodoxe 
Sârbe și cu o agapă fră-
țească la care au fost invi-
tați toți participanții.

Biroul de Presă  
al Episcopiei Ortodoxe 
Române din Ungaria
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Vizită ministerială la Capela Românească din Budapesta
Aflat într-o vizită de lu-

cru în Ungaria, pentru a 
discuta diferite probleme 
care privesc relațiile bi-
laterale dintre cele două 
State, Român și Maghiar, 
Domnul Bogdan Aurescu, 
Ministrul de Externe al Gu-
vernului Român a dorit să 
aibă și o întâlnire cu con-
ducătorii instituțiilor româ-
nești din Ungaria, care s-a 
concretizat joi, 7 mai 2015, 
la Capela Ortodoxă Româ-
nească din Budapesta ce 
funcționează într-un imobil 
din Curțile Gojdu, aparți-
nând Episcopiei Ortodoxe 
Române din Ungaria.

Ca de fiecare dată, în 
astfel de cazuri, vizita mi-
nisterială a fost organizată 
de Ambasada României 
la Budapesta, cu sprijinul 
autorităților maghiare, iar 
din delegația Domnului 
Ministru Bogdan Aurescu, 

care a participat la întâlni-
rea cu membrii comunită-
ții românești, au mai făcut 
parte Domnul Alexandru 
Victor Micula, Ambasado-
rul României la Budapesta, 
Doamna Iulia Matei, Direc-
tor General la Ministerul 
Afacerilor Externe (MAE) 
din București, Doamnele 
Alina Orosan și Alina Ale-
xe, din cadrul aceluiași Mi-
nister, care sunt în același 
timp și Secretare, din par-
tea română, ale Comitetului 
de specialitate româno-ma-
ghiar de cooperare privind 
problemele minorităților 
naționale, Doamna Mirela 
Pascaru, Adjunctul Amba-
sadorului și Doamna An-
dreea Monica Radu, Diplo-
mat și Responsabil pentru 
relațiile cu comunitatea, la 
Ambasada României din 
Budapesta.

Conducătorii instituțiilor 

românești din Ungaria care 
au participat la această în-
tâlnire au fost Preasfințitul 
Părinte Siluan, Episcopul 
Eparhiei Ortodoxe Româ-
ne din Ungaria, Părintele 
Protosinghel David Pop, 
Conducătorul Așezămân-
tului Monahal Românesc 
„Sfântul Ioan Botezătorul” 
din Budapesta, Părintele 
Marius Maghiaru, Proto-
pop de Budapesta și Preșe-
dinte al Uniunii Culturale 
a Românilor din Ungaria 
(UCRU), Doamna Mar-
gareta Tat, Primarul Mi-
cherechiului (Méhkerék), 
Doamna Maria Berényi, 
Directorul Institutului de 
Cercetări a Românilor din 
Ungaria, Doamna Eva Io-
va-Șimon, Directorul Săp-
tămânalului „Foaia Româ-
nească”, Doamna Gabriela 
Elekeș, Președintele Aso-
ciației Femeilor Ortodoxe 

Române din Budapesta și 
Domnul Tiberiu Boca, Re-
dactor pentru emisiunile în 
limba română, de radio și 
cea de televiziune, intitu-
lată „Ecranul nostru”, de la 
studioul din Seghedin (Sze-
ged).

Unul dintre scopurile 
principale ale acestei vizite 
a fost și inițiativa susținută 
a Ministerului de Afaceri 
Român, aflat sub condu-
cerea Domnului Ministru 
Bogdan Aurescu, de a re-
lua și încerca să finalize-
ze obiectivele celei de-a 8 
sesiuni de Protocol a Co-
mitetului mixt româno-ma-
ghiar, care a luat ființă în 
anul 1995 și care urma să 
discute problemele legate 
de cele două minorități, ro-
mână și maghiară, din cele 
două State și a face propu-
neri pentru îmbunătățirea 
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(Urmare din pag. a 2-a)
situației lor. Ultimul acord 
semnat într-o astfel de se-
siune de Protocol a fost 
în anul 2009, iar din anul 
2011 s-a încercat reluarea 
acestor discuții și concreti-
zarea lor într-un document 
semnat pe baza negocieri-
lor tuturor problemelor cu-
prinse în agenda de lucru. 
Actuala vizită a Domnului 
Ministru Bogdan Aurescu 
la Budapesta a avut loc sub 
semnul îngrijorării sale în 
privința situației românilor 
din Ungaria, a căror identi-
tate culturală poate fi pusă 
sub semnul întrebării, dacă 
nu vor fi susținute și so-
luționate în mod concret, 
prin acest acord, probleme 
precum sunt cele legate de 
învățământul pentru elevii 
de la școlile românești din 
Ungaria, la toate nivelu-
rile, cea a finanțării presei 
în limba română, sau alte 
probleme specifice ale unor 
instituții ale acestei comu-
nități.

Domnul Ministru Bog-
dan Aurescu a fost întâm-
pinat la Capela Româneas-
că de către Preasfințitul 
Părinte Episcop Siluan, 
însoțit de cei doi Preoți ro-
mâni din Budapesta, după 
care i-a fost prezentată 
succint situația imobilului 
Episcopiei, în care astăzi 
funcționează Capela și Pa-
rohia Românească dar și o 
Mânăstire, care a împlinit 
deja 6 ani de la înființarea 
sa, apoi în holurile aces-
tei Capele, sub auspiciile 
marelui mecenat Emanuil 
Gojdu, al cărui tablou se 
află aici, s-a desfășurat în-
tâlnirea cu membrii comu-
nității românești.

Cu acest prilej, Minis-

trul Bogdan Aurescu și alți 
membrii din delegația sa 
au prezentat stadiul dis-
cuțiilor și al negocierilor 

foarte intense, care au fost 
purtate și de această dată 
cu partea ungară și care au 
înregistrat progrese vădite, 
chiar dacă, din păcate, nu 
s-a ajuns la finalizarea lor 
și la semnarea unui acord 
pentru cel de-al 8-lea Pro-
tocol al Comitetului de 
specialitate româno-ma-
ghiar privind problemele 
minorităților naționale. A 
fost afirmată susținerea pe 
care Statul Român, prin 
reprezentanțele sale di-
plomatice și prin acest in-
strument concret de lucru, 
care este Comitetul mixt 
de dialog, o solicită atât 
pentru Episcopia Ortodoxă 
Română din Ungaria, cât 
și pentru celelalte institu-
ții reprezentate la această 
întâlnire și au fost puncta-
te câteva dintre doleanțele 
comunității cuprinse deja 
în acest Protocol comun 
de colaborare, ca de pildă: 
continuarea finanțărilor 
pentru locașurile de cult 
și alte imobile ale Episco-
piei, între care se numără 
și imobilul din Budapesta, 
care a găzduit întâlnirea; 

posibilitatea ca Școala 
Generală Românească din 
Micherechi să fie preluată 
în administrarea Primări-

ei Locale, care este prima 
și singura Primărie de mi-
noritate românească, din 
cadrul comunității; menți-
onarea și pe mai departe în 
lista obiectivelor propuse a 
susținerii activității Institu-
tului de Cercetare a Româ-
nilor din Ungaria, care nu a 
beneficiat până acum de un 
buget stabil; susținerea pre-
sei românești și rezolvarea 
unor probleme arzătoare 
legate de funcționarea și fi-
nanțarea unor reviste, cum 
este Săptămânalul „Foaia 
Românească”, care va îm-
plini în curând 70 de ani 
de existență; sau susținerea 
echipelor redacționale ale 
emisiunilor de radio și te-
leviziune în limba română, 
de la Seghedin (Szeged). 
Fiecare dintre conducăto-
rii instituțiilor românești 
și-a putut prezenta punc-
tul de vedere și solicitări-
le sale și să intre în dialog 
direct cu Ministrul român. 
S-a afirmat, de asemenea, 
și vizita apropiată a altor 
oficiali români, ca de pil-
dă cea a Domnului Angel 
Tîlvăr, Ministru Delegat 

pentru Românii de peste 
Hotare, care va încerca, la 
rândul său, să ofere solu-
ții concrete la unele din-
tre aceste solicitări. Un alt 
element de speranță pentru 
comunitatea românească 
din Ungaria a fost și anun-
țul că negocierile legate de 
această ședință de Protocol 
pentru Comitetul de spe-
cialitate româno-maghiar 
vor continua săptămâna 
viitoare, la București, așa 
încât să poată fi discutate și 
celelalte aspecte și proble-
me rămase încă nerezolva-
te, iar acordul să fie semnat 
cât mai curând.

Astfel, întâlnirea de 
lucru cu comunitatea ro-
mânească din Ungaria a 
Ministrului de Externe Ro-
mân s-a desfășurat într-un 
climat benefic și rodnic, 
fiind apreciată de către par-
ticipanți, care sunt benefi-
ciarii direcți ai încheierii 
acordului menționat, iar 
lucrul acesta este de o mare 
importanță pentru ca insti-
tuțiile românești implicate 
să își poată continua acti-
vitatea în condiții normale, 
contribuind și în felul aces-
ta la menținerea identității 
culturale și naționale a ro-
mânilor din Ungaria.

Aflat la Budapesta din 
ziua anterioară, Preasfinți-
tul Părinte Siluan a săvârșit 
dimineața și Sfânta Litur-
ghie Arhierească, în Cape-
la Românească, împreună 
cu Părintele Protosinghel 
David Pop și cu membrii 
Așezământului Monahal 
Românesc din capitala Un-
gariei.

Biroul de Presă  
al Episcopiei Ortodoxe 
Române din Ungaria
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Conferință preoțească misionar-pastorală la Budapesta
Sâmbătă (30 mai 2015), la Parohia Românească din 

Budapesta, sub președinția Preasfințitului Părinte Epi-
scop Siluan, s-a desfășurat prima conferință preoțească 
misionar-pastorală anuală din cadrul Episcopiei Ortodoxe 
Române din Ungaria, dedicată „Anului omagial al misiu-
nii parohiei și mânăstirii azi” și „Anului comemorativ al 
Sfântului Ioan Gură de Aur și al marilor păstori de suflete 
din eparhii”, potrivit 
temelor stabilite de 
Sfântul Sinod al Bi-
sericii Ortodoxe Ro-
mâne.

La eveniment au 
participat Preoții și 
Diaconii de la Centrul 
Eparhial, Catedrala 
Episcopală și celelalte 
biserici ale Episcopi-
ei, iar gazda mani-
festării din acest an a 
fost Părintele Marius 
Maghiaru, Protopop 
de Budapesta. Au par-
ticipat, de asemenea 
oficialități, între care îi menționăm pe Domnul Ambasador 
Alexandru Victor Micula și Doamna Gabriela Elekes, Pre-
ședintele Asociației Femeilor Ortodoxe din Budapesta, dar 
și mai mulți credincioși.

Ca de fiecare dată, conferința preoțească a fost prece-
dată de Sfânta Liturghie săvârșită în Capela Românească 
din Budapesta de Ierarh și toți clericii, iar răspunsurile la 
strană au fost date de monahiile de la Așezământul Româ-
nesc „Sfântul Ioan Botezătorul” ce funcționează tot la Bu-
dapesta, în aceeași clădire ca și Capela, care a fost oferită 
pentru comunitatea românească din capitala Ungariei de 
către Fundația Gojdu, în urmă cu mai bine de 110 ani. La 
momentul potrivit Preasfințitul Părinte Siluan a împărtășit 
cu Sfintele Taine pe copiii și credincioșii care s-au pregătit 
pentru aceasta.

Deoarece data desfășurării conferinței preoțești a fost 
în Ziua de Ajun a marelui Praznic al Pogorârii Duhului 
Sfânt, care este în același timp și zi de pomenire a morți-
lor, cunoscută în popor ca „Moșii de vară”, atât în timpul 
Sfintei Liturghii, cât și după terminarea ei au fost făcute și 
îndătinatele rugăciuni de pomenire pentru iertarea păcate-
lor și odihna sufletelor preoților și credincioșilor Episcopi-
ei trecuți la cele veșnice și a tuturor ctitorilor, miluitorilor 
și binefăcătorilor sfintelor locașuri de cult românești din 

Ungaria.
În cadrul conferinței, ce a avut loc tot în incinta Ca-

pelei, după cuvântul introductiv rostit de Ierarh, au fost 
prezentate, ca de obicei două referate, după cum urmează: 
Protosinghel David Pop, Superiorul Așezământului Mona-
hal Românesc din Budapesta – „Sfântul Ioan Gură de Aur, 
Patriarhul Constantinopolului, Părinte al Bisericii și Das-

căl al pocăinței pentru 
creștinul din toate tim-
purile”, iar Părintele 
Teodor Marc, Con-
silierul Economic al 
Episcopiei și Parohul 
Catedralei Episcopale 
din Giula – „Adminis-
trația bisericească și 
pastorația credincioși-
lor ortodocși români 
din Ungaria”, pe mar-
ginea cărora au fost 
lansate apoi ample și 
foarte interesante dis-
cuții, atât despre rolul 
jucat în istoria Biseri-

cii de Sfântul Ierarh Ioan Gură de Aur, cât și despre aspecte 
concrete ale situației și problemelor misionar-pastorale ale 
comunității ortodoxe românești din Ungaria de-a lungul 
vremii, și mai ales în momentele dinainte de anii 1990 și 
după înființarea și funcționarea propriu-zisă a Episcopiei. 
Și la acest moment au participat atât Domnul Ambasador 
Alexandru Victor Micula, cât și alți credincioși.

Toți cei prezenți au fost invitați apoi la o agapă frățeas-
că oferită din partea Parohiei și Autoguvernării Românești 
Locale din Sectorul VII, din Budapesta.

Ca de fiecare dată, conferințele preoțești, precedate de 
slujirile liturgice sunt foarte bune prilejuri de întărire în 
comuniune a clericilor Episcopiei și de afirmare și întări-
re a rolului Bisericii Ortodoxe Române din Ungaria, ca și 
instituție, în rândul credincioșilor ei și în viața societății.

În aceeași zi, Preasfințitul Părinte Episcop Siluan, în-
soțit de Părintele Arhimandrit Calinic Covaci, Consilierul 
Administrativ-Bisericesc al Episcopiei și de cei doi Dia-
coni de la Catedrala Episcopală din Giula, au săvârșit la 
cimitirul din orașul Szolnok slujba de sfințire a crucii și 
parastasul pentru credinciosul Ioan Boieru, a cărui înmor-
mântare a fost făcută în urmă cu șase săptămâni.

Biroul de Presă al Episcopiei  
Ortodoxe Române din Ungaria


