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Cu binecuvântarea 
Înaltpreasfințitului Părin-
te Iosif, Mitropolitul Or-
todox Român al Europei 
Occidentale și Meridio-
nale și Chiriarhul locului, 
în Duminica a VII-a după 
Rusalii (19 iulie 2015), 
Preasfințitul Părinte Si-
luan, Episcopul Eparhiei 
Ortodoxe Române din 
Ungaria, a săvârșit Sfânta 
Liturghie Arhierească în 
Paraclisul Mitropolitan 
de la Limours (Franța), 
împreună cu un sobor 
format din Protosinghe-
lul Casian Teoreanu și 
Diaconul Bogdan Grecu, 
din cadrul Arhiepiscopi-
ei Ortodoxe Române de 
la Paris și din Diaconul 
Emanuel Văduva, de la 
Catedrala Episcopală din 
Giula (Ungaria).

La Sfânta Liturghie a 
asistat și Preasfințitul Pă-
rinte Paul Alderson, Epi-
scop-Vicar de Trahia, din 
cadrul Bisericii Ortodoxe 
Ruse care aparține de Pa-
triarhia Ecumenică, aflat 
în retragere de mai mul-
ți ani, și care la vremea 
rânduită s-a împărtășit cu 
Sfintele Taine.

Răspunsurile liturgice 
au fost date de Monahii-
le de la Centrul Mitropo-
litan din Limours, iar la 

slujbă au participat mulți 
credincioși, din Paris sau 
din împrejurimile orașu-
lui, și mulți copii, care au 
fost împărtășiți de Ierarh 

cu Sfintele Taine.
Slujirea a fost prilejui-

tă de un pelerinaj efectu-
at de Preasfințitul Părinte 
Episcop Siluan împreună 
cu un grup de viețuitori 
de la Centrul Eparhial din 
Giula și de la Mânăstirea 
Robaia, din Arhiepisco-
pia Argeșului și Musce-
lului, la diferite biserici, 
mânăstiri, obiective cul-
turale dar și turistice, din 
țări, precum Franța și 
Germania (la Paris și la 
Mânăstirile „Schimba-
rea la Față a Domnului” 
de la Terrason, ortodoxă 
franceză și la cea a Mai-

cii Domnului de la Bussy 
en Othe, ortodoxă rusă; 
la Centrele Eparhiale din 
Nurnberg și Paris), în 
Olanda sau în Italia.

La Sărbătoarea Sfintei 
Mari Mucenițe Marina 
(17 iulie 2015), Preas-
fințitul Părinte Siluan a 
slujit Sfânta Liturghie 
tot la Paraclisul Mitro-
politan din Limours, la 
această slujbă asistând și 
un grup de pelerini orto-
docși români din Bucu-
rești, aflați în pelerinaj în 
Franța, Belgia, Germania 
și alte țări, prin Centrul 
de Pelerinaje „Basilica 
Travel”, al Patriarhiei 
Române. Iar la Sărbă-
toarea Sfântului Proroc 
Ilie Tesviteanul (20 iulie 
2015), Preasfinția Sa va 

săvârși Sfânta Liturghie 
Arhierească la Mânăsti-
rea Ortodoxă Franceză 
de la Terrason, din Sudul 
Franței (Monastere Orto-
doxe de la Transfigura-
tion), care funcționează 
ca metoc al Mânăstirii 
„Simonos Petras”, din 
Sfântul Munte Athos și 
este cunoscută Ierarhului 
de mai mulți ani.

Cu prilejul pelerinaju-
lui menționat, pe lângă 
diversele obiective cu ca-
racter spiritual și cultural 
vizitate, pelerinii din Giu-
la au avut și posibilitatea 
de a cunoaște viața co-
munităților ortodoxe ro-
mânești din diaspora, din 
alte țări decât Ungaria, 
sau să se reîntâlnească cu 
diferite oficialități, care 
și-au desfășurat anterior 
activitatea în Ungaria, 
au sprijinit comunitatea 
românească și activitatea 
Episcopiei și în prezent 
se află în misiune în alte 
părți, cum este și Doam-
na Irina Comaroschi, 
Ambasadorul României 
la Haga, pentru Țările de 
Jos și fost Ambasador al 
României la Budapesta.
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Slujire la Paraclisul Mitropolitan din Limours (Franța),  
în Duminica a VII-a după Rusalii
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În cadrul manifestărilor desfășurate 
sub genericul „Zilele culturii și credin-
ței la Deva” (25-30 iunie 2015), a fost 
sărbătorit și cel de-al doilea hram al Ca-
tedralei Episcopale din 
Deva, închinat Sfinților 
Apostoli Petru și Pavel 
(29 iunie 2015).

Cu acest prilej, răspun-
zând invitației adresate 
de Preasfințitul Părinte 
Gurie, Episcopul Devei 
și Hunedoarei, la Sfân-
ta Liturghie Arhierească 
săvârșită în Catedrala 
Episcopală din Deva, sub 
protia Înaltpreasfințitului 
Părinte Varsanufie, Ar-
hiepiscopul Râmnicului, 
din soborul slujitor a fă-
cut parte și Preasfințitul 
Părinte Siluan, Episcopul Eparhiei Or-
todoxe Române din Ungaria, alături de 
Chiriarhul locului, de Preasfințitul Pă-
rinte Lucian, Episcopul Caransebeșului, 
Preasfințitul Părinte Nicodim, Episco-
pul Severinului și Strehaiei, Preasfinți-
tul Părinte Andrei, Episcopul Covasnei 
și Harghitei, Preasfințitul Părinte Sebas-
tian, Episcopul Slatinei și Romanaților, 
Preasfințitul Părinte Visarion, Episcopul 
Tulcii și Preasfințitul Părinte Emilian 
Lovișteanul, Episcopul-Vicar al Arhie-
piscopiei Râmnicului.

Răspunsurile liturgice au fost date cu 
profesionalism de Corul „Anastasis” al 
Catedralei Episcopale din Deva, con-
dus de Pr. Dorin Kladni, iar la slujbă au 
participat oficialități centrale, județe-
ne și locale și foarte mulți credincioși. 
Aceștia, dar și numeroși copii, au fost 
împărtășiți cu Sfintele Taine, la momen-
tul potrivit.

Cuvântul de învățătură al zilei a fost 
rostit de Înaltpreasfințitul Părinte Varsa-
nufie, care a vorbit despre viața și rolul 
determinant pe care l-au avut în istoria 
Bisericii cei doi mari Sfinți Apostoli, 
Petru și Pavel, Protocorifei ai Bisericii 
Creștine Primare, care sunt și Ocrotito-
rii Duhovnicești ai Catedralei Episco-
pale din Giula, dar și ai Municipiului 
Deva. Inițiativa de a deveni Ocrotitori ai 
orașului, dar și de a fi cinstiți prin orga-
nizarea manifestării numite „Zilele cul-
turii și credinței la Deva”, ajunsă acum 

la cea de-a doua ediție, a fost adoptată 
și de Consiliul Local al Primăriei Mu-
nicipiului, în urma cererii adresate în 
decembrie 2013 de Preasfințitul Părinte 

Episcop Gurie și susținute și de repre-
zentanții Parohiilor Romano-Catolică și 
Greco-Catolică din Deva.

La finalul Sfintei Liturghii de hram 
din acest an, Preasfințitul Părinte Epi-
scop Gurie a adus mulțumiri Ierarhilor 
împreună-slujitori, oficialităților pre-
zente, colaboratorilor săi de la Centrul 
Eparhial și tuturor celor care s-au impli-
cat în organizarea manifestărilor, nume-
roșilor credincioși prezenți și membrilor 
Corului „Anastasis”, care și-a aniversat 
15 ani de la înființare, a susținut la final 
un concert festiv în Catedrală și a pri-
mit o Diplomă de Excelență, din partea 
Asociației Naționale Corale din Româ-
nia, cu sediul la București, condusă de 
Domnul Voicu Enăchescu și o Diplomă 
Aniversară, din partea Corului „Armo-
nia” de la Baia Mare, reprezentat de că-
tre Președintele Corului, Domnul Ale-
xandru Niculici.

În aceeași zi, în sala de festivități 
„Spiru Haret” a Inspectoratului Școlar 
Județean Hunedoara, din Deva, a avut 
loc deschiderea Simpozionului Interna-
țional cu tema „Postmodernismul – o 
provocare pentru creștinismul contem-
poran”, la care au prezentat referate mai 
mulți Ierarhi și au participat Profesori 
Universitari de la Facultățile de Teo-
logie din Sibiu, Cluj, Alba Iulia, Arad, 
Timișoara, Târgoviște, Constanța și Ca-
ransebeș, dar și invitați din Italia: Dom-
nul Michele Kassese, Profesor de istorie 

la Universitatea din Trieste și Domnul 
Tiziano Salvaterra, Profesor de econo-
mie politică la Universitatea din Tries-
te și la Universitatea „Salesiana” din 

Roma. Au mai asistat 
numeroși preoți, cadre 
didactice și locuitori din 
Deva, iar Simpozionul a 
continuat și a doua zi, în 
30 iunie 2015, pe două 
secțiuni: „Postmoder-
nismul și spiritualitatea 
ortodoxă” și „Exigen-
țele pastoral-misionare 
actuale”.

Zilele culturii și cre-
dinței la Deva, care au 
fost foarte apreciate de 
către participanții veniți 
în număr de aproxima-
tiv 400-500 de persoane 

la fiecare eveniment, au mai cuprins: 
o conferință susținută de Domnul Pro-
fesor Andrei Pleșu, fost Ministru de 
Externe, și Părintele Iustin Marchiș, 
Duhovnicul Mânăstirii Stavropoleos 
din București, cu tema „Intelectualii și 
Biserica”, susținută joi, 25 iunie 2015, 
la Casa de Cultură din Deva; o masă 
rotundă, despre „Identitatea românilor 
prin cultură și Biserică, într-o lume glo-
balizată”, la care au vorbit cei doi invi-
tați menționați mai sus, dar și alte per-
sonalități ale lumii culturale din Deva 
(vineri, 26 iunie); un minunat concert, 
susținut de doi mari artiști: Ion Bogdan 
Ștefănescu, la flaut și Horia Mihail la 
pian (sâmbătă, 27 iunie 2015); și piesa 
de teatru intitulată „Întoarcerea zidaru-
lui”, care a pus în scenă legenda mește-
rului Manole și a fost jucată de mem-
brii companiei de teatru „CIVIC ART 
CvM” din Bucureşti (28 iunie).

În felul acesta, prin mai multe ma-
nifestări culturale, dar și prin slujiri 
religioase, pe de o parte au fost cinstiți 
așa cum se cuvine Sfinții Apostoli Petru 
și Pavel în orașul Deva, care îi are ca 
Ocrotitori și au fost oferite locuitorilor 
din acest municipiu diverse prilejuri de 
adevărată înălțare spirituală.
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Rugăciuni de mulțumire înălțate în Catedrala Episcopală din Giula
Sărbătoarea Sfinților Mucenici 

Epictet și Astion (8 iulie 2015) are o 
semnificație aparte și pentru Preas-
fințitul Părinte Episcop Siluan, care 
aniversează la această dată 8 ani de la 
primirea darului arhieriei și instalarea 
în fruntea Eparhiei Ortodoxe Române 
din Ungaria.

Cu acest prilej, Ierarhul a săvârșit 
Sfânta Liturghie Arhierească și o sluj-
bă de „Te Deum”, în Catedrala Episco-
pală din Giula, împreună cu Părintele 
Singhel Visarion Tuderici, Secretarul 
Eparhial, aducând mulțumire Bunului 
Dumnezeu pentru toate binefacerile 
revărsate cu îmbelșugare asupra sa și 
asupra preoților, monahilor și credin-
cioșilor încredințați spre păstorire, dar 
și pentru ajutorul primit de Sus în toa-
tă această perioadă, rugându-L ca și pe 
mai departe să poarte de grijă tuturor 
și mai cu seamă celor care au trebuință 
de mila și îndurările Sale și Îi cer aju-
torul în rugăciune.

Răspunsurile la strană au fost date 
de monahiile de la Centrul Eparhial, 
care la final s-au închinat și la o păr-
ticică din Moaștele Sfinților Mucenici 
Epictet și Astion, dăruite Catedralei 
Episcopale din Giula în luna noiem-
brie 2002, de către Înaltpreasfințitul 
Părinte Teodosie, Arhiepiscopul To-
misului.

Preasfințitul Părinte Siluan a fost 
hirotonit Arhiereu și întronizat ca Epi-
scop al Eparhiei Ortodoxe Române 
din Ungaria în data de 8 iulie 2007, de 
un sobor de Ierarhi condus de Vredni-
cul de pomenire Mitropolit Nicolae al 
Banatului.

În anul 1651, în documentele vre-
mii era consemnat Mitropolitul Sofro-
nie al Cetăților Lipova și Giula, deși la 
acea dată nu exista o Eparhie care să îi 
cuprindă în mod special pe românii or-
todocși din Ungaria, rămași după anul 
1920 și Tratatul de Pace de la Trianon 
în Ungaria de astăzi, dar având împre-

ună cu ei un număr mic de preoți, aflați 
în dependență canonică de Episcopiile 
Aradului și Oradiei. Aceștia au dorit 
foarte mult să se poată organiza într-o 
Eparhie de sine-stătătoare, iar primul 
pas decisiv în acest sens a fost făcut 
prin Congresul Național Bisericesc al 
Românilor din Ungaria, ce a avut loc 
la Giula în 26 martie 1946. Cel dintâi 
Ierarh Eparhiot al Episcopiei Ortodo-
xe Române din Ungaria, în persoana 
Preasfințitului Părinte Episcop Sofro-
nie Drincec, a fost însă ales, hirotonit 
și întronizat doar după 53 de ani, în 21 
februarie 1999, iar după o vrednică ar-
hipăstorire de 8 ani în fruntea acestei 
Episcopii și după mutarea sa la Ora-
dea, începând din 8 iulie 2007 Eparhia 
din Ungaria este condusă de Preasfin-
țitul Părinte Episcop Siluan.
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Slujire Arhierească și aniversare la Parohia Bătania
Duminica a V-a după Rusalii (5 

iulie 2015) a fost zi de sărbătoare 
pentru Parohia Bătania (Battonya), 
aparținând Episcopiei 
Ortodoxe Române din 
Ungaria.

Cu acest prilej a fost 
săvârșită Sfânta Litur-
ghie Arhierească de că-
tre Preasfințitul Părinte 
Siluan, împreună cu un 
sobor de preoți și dia-
coni, format din Părin-
tele Ilie Ciocan, Paro-
hul Bătaniei, Părintele 
Protosinghel Emanuel 
Scarlat, Duhovnicul 
Schitului „Sfântul Lazăr” din Alba 
Iulia, venit în Ungaria cu binecu-
vântarea Înaltpreasfințitului Părinte 
Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei, 
Părintele Aurel Becan, Protopop 
de Seghedin (Szeged), în Episcopia 
din Ungaria și Diaconul Emanuel 
Văduva, de la Catedrala Episcopală 

din Giula. Răspunsurile la strană au 
fost date cu sensibilitate și profesi-
onalism de un grup de monahii de 

la Schitul „Sfântul Lazăr” din Alba 
Iulia, în frunte cu Maica Stareță 
Veronica Crișan și de la Centrul 
Eparhial din Arad.

La slujbă au participat mai mul-
te oficialități, între care îi mențio-
năm pe Domnul Alexandru Victor 
Micula, Ambasadorul României 

la Budapesta și Doamna Andreea 
Monica Radu, Secretar II în cadrul 
Ambasadei, Domnul Consul Ge-

neral Florin Trandafir 
Vasiloni, de la Giula, 
Domnul Traian Cresta, 
purtătorul de cuvânt al 
comunității românești 
din Ungaria în Parla-
mentul de la Budapesta 
și Domnul Adrian Bî-
cleșanu, Șeful Inspec-
toratului de Jandarmi 
Caraș-Severin, precum 
și numeroși credin-
cioși.

În cadrul sfintei sluj-
be a fost sărbătorit Părintele Paroh 
Ilie Ciocan, la împlinirea a 40 de 
ani de la absolvirea Facultății de 
Teologie din Sibiu și a 40 de ani 
de preoție. Ierarhul a subliniat im-
portanța acestui moment aniversar, 
felicitându-l pe părintele la împli-
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Slujire Arhierească și aniversare la Parohia Bătania
(Urmare din pag. a 3-a)  

Vizită de lucru la Consiliul Județean Maramureș și la Baia Mare
Joi, 2 iulie 2015, Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Eparhi-

ei Ortodoxe Române din Ungaria, împreună cu Părintele Consilier 
Cultural Origen Sabău, au făcut o vizită la Baia Mare, unde au 
avut o întâlnire de lucru cu Domnul Zamfir Ciceu, Președintele 
Consiliului Județean Mara-
mureș, în vederea organizării 
celei de-a VIII-a ediții a ma-
nifestării culturale intitulate 
„La obârșii, la izvor”, care 
urmează să se desfășoare la 
Giula, în Ungaria, în data de 
4 octombrie 2015. Cu bine-
cuvântarea Preasfințitului 
Părinte Iustin Sigheteanul, 
Episcopul-Vicar al Episcopi-
ei Maramureșului și Sătma-
rului, la această întâlnire de 
lucru a participat și Părintele 
Cristian Ștefan, Consilierul 
Cultural al Episcopiei.

Festivalul de păstrare și 
promovare a tradițiilor populare românești, desfășurat sub acest 
generic, a fost organizat anual de către Episcopia Ortodoxă Româ-
nă din Ungaria, cu sprijinul unor Centre Județene de Cultură sau 
a Consiliilor Județene din diferite Județe din România, precum: 
Arad, Bihor, Satu Mare, Timiș, Bistrița, Sălaj și Cluj, iar acum a 
ajuns la cea de a VIII-a ediție, urmând ca în anul acesta să le fie 
prezentate românilor din Ungaria frumusețea artei, dansurilor, cân-
tecelor și tradițiilor populare românești din Maramureș.

În acest scop, a fost solicitat sprijinul Consiliului Județean Ma-
ramureș, care va fi acordat cu toată bunăvoința, manifestată de 
Domnul Președinte Zamfir Ciceu, iar Festivalul va fi organizat cu 
participarea Ansamblului Național Folcloric „Transilvania”, din 
Baia Mare, aflat în subordinea Consiliului Județean Maramureș. 
Oaspeților le-au fost oferite și câteva albume cu biserici de lemn 
din zona Maramureșului sau alte obiective, care reflectă munca 

susținută și preocupările deosebite pe care Consiliul Județean le 
are în privința conservării și promovării propriilor valori locale, 
remarcate și prețuite foarte mult și de vizitatorii de pretutindeni.

În aceeași zi, la invitația și cu binecuvântarea Preasfințitului 
Părinte Iustin Sigheteanul, 
oaspeții din Ungaria, înso-
țiți de Părintele Consilier 
Cristian Ștefan, au vizitat și 
noua Catedrală Episcopală 
din Baia Mare, cu hramul 
„Sfânta Treime” și „Pogorâ-
rea Duhului Sfânt”, unde au 
fost întâmpinați de Părintele 
Arhimandrit Casian Filip, 
Ecleziarhul Catedralei, care 
le-a prezentat acest obiec-
tiv monumental, construit în 
stil bizantin și având mul-
te influențe brâncovenești. 
Preasfințitul Părinte Siluan 
a apreciat în mod deosebit 

această realizare de excepție a orașului Baia Mare și a Episcopiei 
Maramureșului și Sătmarului, care a fost începută în anul 1990, 
dar a progresat foarte mult în perioada din 1999 și până în prezent 
și al cărei demisol a fost târnosit în 9 septembrie 2003, de către doi 
Patriarhi: Preafericitul Părinte Teoctist, Patriarhul Bisericii Orto-
doxe Române și Preafericitul Părinte Petros al VII-lea, Patriarhul 
Alexandriei. Ierarhul a adresat felicitări Preasfințitului Părinte Ius-
tin Sigheteanul și tuturor celor implicați în acest măreț obiectiv și 
le-a urat să fie dus cu bine la îndeplinire, cât mai curând, cu aju-
torul Bunului Dumnezeu, spre slava Preasfintei Treimi și bucuria 
credincioșilor ortodocși români din Maramureș și din Baia Mare.
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nirea acestui frumos număr de ani 
de slujire preoțească și oferindu-i 
în dar o icoană cu Mântuitorul și 
Maica Domnului. Dintre cei 40 de 
ani de slujire preoțească ai Părin-
telui Ilie Ciocan, aproape un sfert 
de veac i-a petrecut la Parohia din 
Bătania, unde a venit la solicitarea 
Domnului Traian Cresta, ca prim 
preot misionar, după schimbările 
majore din istoria recentă a Româ-
niei, din anul 1989. La rândul său, 

Părintele Ilie Ciocan a adus mul-
țumire lui Dumnezeu pentru acest 
mare dar al preoției, de care l-a 
făcut părtaș și a evocat pe Ierarhii 
care au avut un rol important în via-
ța sa. La acest moment aniversar a 
participat și Părintele Petru Pușcaș, 
de la Parohia Giula Mică.

La sfârșitul Sfintei Liturghii, la 
Centrul Misionar-Pastoral al Paro-
hiei a fost oferită o agapă frățeas-
că, prin sprijinul Autoguvernării 
Românești Locale din Bătania și a 

Domnului Traian Cresta.
Grupul de monahi și monahii de 

la Alba Iulia au vizitat apoi Cate-
drala și Centrul Eparhial din Giula, 
unde au fost oaspeții Preasfințitului 
Părinte Episcop Siluan și s-au în-
tâlnit cu monahiile de la Reședința 
Episcopală din Giula.
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