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Duminică, 4 octombrie 
2015, la Centrul Cultural 
Român din Giula și în orga-
nizarea Episcopiei Ortodo-
xe Române din Ungaria s-a 
desfășurat cea de-a VIII-a 
ediție a Festivalului de păs-
trare și promovare a tradiți-
ilor populare românești, in-
titulat „La obârșii, la izvor”.

Oaspeții de seamă din 
acest an ai românilor din 
Ungaria, care au adus înain-
tea lor, cu mult drag, jocu-
rile, costumele și tradițiile 
populare extraordinare din 
zona Maramureșului, au 
fost membrii Ansamblului 
Folcloric Național „Tran-
silvania”, din Baia Mare. 
Evenimentul a fost organi-
zat de Episcopia Ortodoxă 
Română din Ungaria, cu 
sprijinul Fondului de Sub-
venții aparținând Ministe-
rului Resurselor Umane de 
la Budapesta, al Consiliului 
Județean Maramureș, al In-
stitutului Cultural Român 
din Budapesta și al Liceului 
Românesc „Nicolae Bălces-
cu” din Giula, în incinta că-
ruia funcționează și Centrul 
Cultural Român.

Festivalul s-a desfășurat 
cu binecuvântarea și în pre-
zența Preasfințitului Părinte 
Siluan, Episcopul Eparhi-
ei Ortodoxe Române din 
Ungaria și s-a bucurat de 
prezența multor oficialități, 
precum Domnul Alexandru 
Victor Micula, Ambasado-

rul României la Budapesta, 
Domnul Consul General 
Florin Trandafir Vasiloni, 
de la Giula, Domnul Consul 
General Ioan Fodoreanu, 

de la Seghedin, Doamna 
Gabriela Matei, Directorul 
Institutului Cultural Ro-
mân (ICR) de la Budapesta, 
Domnul Ciceu Zamfir, Pre-
ședintele Consiliului Jude-
țean Maramureș, Domnul 
Tiberiu Iuhas, Președinte-
le Autoguvernării pe Țară 
a Românilor din Ungaria 
(AȚRU), Doamna Maria 
Gurzău Czegledi, Directo-
rul Liceului Românesc „Ni-
colae Bălcescu” din Giula, 
Doamna Maria Negrău Ve-
tro, Directorul Centrului de 
Documentare și Informare 
al AȚRU, Doamna Cora-
lia Cotoraci, Rectorul Uni-
versității de Vest „Vasile 
Goldiș” din Arad, Doamna 
Viorica Cherteș, Președin-
tele Asociației Femeilor 
Ortodoxe Române din Epi-

scopia Oradiei (AFOREO), 
Doamna Iulia Kaupert, Re-
dactorul-Șef al Studioului 
Românesc de Radio și Te-
leviziune „Ecranul nostru” 

din Seghedin, Doamna De-
lia Covaci, Directorul-Exe-
cutiv și Redactorul-Șef al 
Publicației „Cronica” al 
AȚRU, Doamna Anca Be-
can, Redactor la Săptămâ-
nalul „Foaia Românească”, 
Părintele Cristian Ștefan, 
Consilierul Cultural al Epi-
scopiei Maramureșului și 
Sătmarului, Părintele Ori-
gen Sabău, Consilierul 
Cultural și ceilalți membri 
ai Permanenței Consiliului 
Eparhial al Episcopiei Orto-
doxe Române din Ungaria, 
dar și Preoții Episcopiei, 
dimpreună cu credincioși 
și oficialități din localitățile 
pe care le păstoresc, precum 
și numeroși oaspeți din Ro-
mânia.

Evenimentul cultural a 
fost precedat, la fel ca de 

fiecare dată, de săvârșirea 
Sfintei Liturghii Arhierești, 
în Catedrala Episcopală din 
Giula, de către Preasfinți-
tul Părinte Episcop Siluan 
și un sobor de preoți și di-
aconi, format din Părintele 
Consilier Cultural Cristi-
an Ștefan, din Maramureș, 
Părintele Consilier Cultu-
ral Origen Sabău, Parohul 
Apateului, din Ungaria, 
Părintele Teodor Marc, Pa-
rohul Catedralei Episcopale 
din Giula, Părintele Singhel 
Visarion Tuderici, Secreta-
rul Eparhial al Episcopiei 
din Ungaria, Arhidiaconul 
Claudiu Condurache și Dia-
conul Emanuel Văduva, de 
la Catedrala Episcopală din 
Giula, iar răspunsurile litur-
gice au fost date în chip de-
osebit de un grup de tineri 
teologi și profesori din Baia 
Mare, iar Carmen Ștetco 
și Cecilia Bozga, soliste 
ale Ansamblului Folcloric 
„Transilvania”, au interpre-
tat cu sensibilitate și talent 
mai multe pricesne. Cate-
drala Episcopală din Giula 
s-a umplut de oameni, iar 
alături de oficialități și cre-
dincioșii români giulani, la 
slujbă au participat un grup 
numeros de români din 
părțile Lipovei, veniți în al 
3-lea an la rând pentru acest 
eveniment, precum și oas-
peți din Arad și Oradea. La 
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momentul rânduit, Preas-
fințitul Părinte Episcop Si-
luan a tâlcuit Evanghelia zi-
lei, arătând care este esența 
și superioritatea credinței 
creștin-ortodoxe, ce își în-
deamnă credincioșii, prin 
chemarea Întemeietorului 
ei, a Domnului nostru Iisus 
Hristos, la dragostea față 
de aproapele, dar mai ales 
la iubirea față de vrăjmași, 
chiar dacă la aceste măsuri 
nu este prea ușor de ajuns, 
dar și-a exprimat și marea 
bucurie de a putea participa 
la o nouă ediție a Festiva-
lului „La obârșii, la izvor”, 
organizată de această dată 
împreună cu artiști din Ma-
ramureș.

În cadrul acestui eve-
niment cultural, ce a avut 
loc după-amiază, pe sce-
na Liceului Românesc din 

Giula, tinerii și foarte ta-
lentații membri ai Ansam-
blului Folcloric Național 
„Transilvania” au încântat 
sufletele tuturor participan-
ților și au fost răsplătiți cu 
ropote de aplauze, pentru 
prestația lor, care a cuprins 
prezentarea unor dansuri, 
cântece, costume populare 
și tradiții din toate cele pa-
tru zone al Maramureșului: 
Maramureșul istoric Voie-
vodal, Țara Codrului, Țara 
Lăpușului și Țara Chioa-
rului, dar și din Zona Bu-
covinei. Programul a fost 
presărat și cu numeroase 
interpretări vocale și instru-
mentale, ale unor maeștri 
ai artei populare, precum 
Dumitru Dobrican, la tara-
got și nai, sau Teofil Rad, la 
vioară, dar și ale unor tineri 
extrem de talentați, ca de 
pildă Carmen Ștetco, Ceci-

lia Bozga sau Ionuț Simu. 
Programul s-a încheiat cu 
o frumoasă și emoționantă 
horă românească, la care 
alături de artiști au fost in-
vitați și spectatorii, precum 
și cu o gustare cu cozonac 
și vin, la fel ca și la edițiile 
trecute. Ierarhul și-a expri-
mat mulțumirea față de Bu-
nul Dumnezeu, pentru acest 
eveniment, dar și către toți 
cei care au contribuit la în-
făptuirea lui și în special 
Domnul Președinte Zamfir 
Ciceu, Doamnele Director 
Gabriela Matei și Maria 
Gurzău Czegledi, Doamna 
Iuliana Dăncuș, Directo-
rul Ansamblului Național 
Folcloric „Transilvania”, 
Părintele Consilier Cultural 
Origen Sabău, care s-a în-
grijit îndeaproape de toate 
cele necesare organizării și 
Părintele Consilier Cultural 

Cristian Ștefan, de la Mara-
mureș.

Acest eveniment s-a bu-
curat de un succes deplin 
din partea participanților, 
a ajuns la cea de a VIII-a 
ediție și constituie o ma-
nifestare de suflet foarte 
importantă care contribuie 
la promovarea și întărirea 
identității naționale, cultu-
rale și spirituale a românilor 
din Ungaria. La edițiile din 
anii precedenți, realizate de 
asemenea, cu sprijinul unor 
Consilii Județene și Centre 
de Cultură Județene din ju-
dețe limitrofe Ungariei, dar 
nu numai, au participat ar-
tiști din județele Bihor, Satu 
Mare, Bistriţa, Arad, Timiş, 
Sălaj și Cluj.

Biroul de Presă
al Episcopiei Ortodoxe
Române din Ungaria
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Conferință preoțească de toamnă la Jaca
Sâmbătă, 10 octombrie 2015, sub pre-

ședinția Preasfințitului Părinte Episcop 
Siluan, la Parohia Jaca (Zsáka) s-a desfă-
șurat cea de a doua conferință preoțească 
misionar-pastorală, de toamnă, din Epi-
scopia Ortodoxă Română din Ungaria.

Ca de fiecare dată, conferința a fost 
precedată de Sfânta Liturghie Arhiereas-
că, săvârșită în biserica românească din 
Jaca, de către Ierarh împreună cu clericii 
(preoți și diaconi) din Episcopie, la care 
au luat parte și credincioși, exprimând și 
pecetluind astfel spiritul de comuniune 
frățească ortodoxă, care trebuie să înso-
țească astfel de evenimente. La slujbă au 
fost pomeniți slujitorii de seamă ai aces-
tei Eparhii, între care la loc de cinste s-au 
numărat Părinții Teodor Misaroș și Pavel 
Ardelean, Vicari Eparhiali, dar și ctitorii 
de locașuri sfinte din Episcopia Ortodoxă 
Română din Ungaria.

Conferința preoțească a fost dedicată 
„Anului Omagial al misiunii parohiei și 
mânăstirii azi” și „Anului comemorativ al 
Sfântului Ioan Gură de Aur și al marilor 
păstori de suflete din Eparhii”, s-a desfă-

șurat la castelul Rédhely din Jaca, aflat în 
proprietatea Primăriei locale și în cadrul 
ei au fost prezentate două referate:

Părintele Arhimandrit Calinic Covaci, 
Consilierul Administrativ-Bisericesc al 
Episcopiei, a vorbit despre „Unitățile de 
bază ale activității misionar-pastorale din 
Biserica Ortodoxă: parohia și mânăstirea: 
istoric, organizare, dezvoltare. Parohi-
ile românești din diaspora”, iar Părinte-
le Florin Olteanu, Protopopul Giulei, a 
susținut tema „Tratatul despre preoție al 
Sfântului Ioan Gură de Aur și lipsa de 
vocații preoțești în rândul tinerilor con-
temporani”. Cele două conferințe au fost 
foarte bine pregătite, au abordat temele 
sub aspect teologic, liturgic, istoric și du-
hovnicesc, fiind apreciate de cei prezenți 
și fiind urmate de luări de cuvânt și de 
discuții vizând problemele specifice pas-
torației românilor ortodocși din Ungaria 
și diasporei românești, în general. Reuni-
unea s-a încheiat printr-o agapă frățească, 
oferită participanților din partea Părinte-
lui Cosmin Pop și a Parohiei din Jaca.

Conferințele preoțești misionar-pasto-

rale, de primăvară și toamnă, s-au desfă-
șurat pe rând, la câte una dintre Parohiile 
Episcopiei Ortodoxe Române din Unga-
ria, cea de acum având loc pentru prima 
dată la Parohia Jaca, aflată în județul Bi-
horul Unguresc (Hajdu Bihar).

Un alt eveniment recent, care se leagă 
de această Parohie, a fost sfințirea biseri-
cii, săvârșită în data de 23 august a.c., de 
către Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Mi-
tropolitul Banatului, Preasfințitul Părinte 
Sofronie, Episcopul Oradiei și fost Chi-
riarh al Episcopiei din Ungaria și Preas-
fințitul Părinte Siluan, Episcopul actual al 
Eparhiei Ortodoxe Române din Ungaria, 
în urma încheierii unor ample lucrări de 
restaurare efectuate la locașul de cult, 
prin sprijinul Secretariatului de Stat pen-
tru Culte de la București, iar anterior și 
al celui de la Budapesta, într-un proiect 
comun de durată, româno-maghiar, de 
susținere a acestei Parohii.

Biroul de Presă
al Episcopiei Ortodoxe
Române din Ungaria
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Încheierea proiectului european transfrontalier  
CBC NATURAL-HAB la Apateu

Sâmbătă, 31 octombrie 2015, la Pa-
rohia Apateu (Körösszegapáti), apar-
ţinând Episcopiei Ortodoxe Române 
din Ungaria, a avut loc festivitatea de 
încheiere a proiectului european trans-
frontalier CBC NATU-
RAL-HAB, desfăşurat 
în comun, de către Pri-
măria Oradiei şi Paro-
hia din Apateu.

Proiectul, intitulat 
mai pe larg „Dezvol-
tarea habitatului unor 
specii de arbori şi 
plante spontane pro-
tejate, în Dealul Kal-
varia din Oradea şi în 
localitatea Apateu, din 
judeţul Hajdu-Bihar, 
din Ungaria” a avut 
ca partener principal 
Primăria Oradiei şi 
co-partener Parohia 
din Apateu, iar pentru localitatea din 
Ungaria, mai precis în grădina casei pa-
rohiale, pe o suprafaţă extinsă, a urmărit 
realizarea unui spaţiu verde, cu diferi-
te specii de plante şi arbori, a unui mic 
lac, amenajat artificial şi a unui pavilion 
multifuncţional, din lemn, care va putea 
fi folosit, de asemenea, ca altar de vară. 
Între curtea casei parohiale şi acest 
habitat natural, realizat prin proiect, a 
fost aşezată o frumoasă şi impunătoare 
poartă, în stil maramureşean şi un gard 
din lemn.

Proiectul CBC NATURAL-HAB, 
cu numărul de înregistrare 
HURO/1101/038/1.3.1., a fost reali-
zat în cadrul Programului de coopera-
re transfrontalieră Ungaria-România 
2007-2013 şi s-a desfăşurat în perioada 
din 1 septembrie 2013 şi până în pre-
zent, fiind solicitată şi o prelungire, 
pentru a putea fi dus la bun sfârşit. Mai 
mult informaţii despre proiect se vor 
putea afla pe site-ul www.ortodoxia.hu 
la capitolul Proiect European Apateu.

La închiderea proiectului au luat 
parte Preasfinţitul Părinte Siluan, Epi-
scopul Eparhiei Ortodoxe Române 
din Ungaria, Domnul Alexandru Vic-
tor Micula, Ambasadorul României la 
Budapesta, Domnul Florin Trandafir 
Vasiloni, Consulul General al Româ-

niei la Giula, Domnul Tiberiu Iuhas, 
Preşedintele Autoguvernării pe Ţară a 
Românilor din Ungaria (AŢRU), Dom-
nul Tarsoly Attila, Primarul Apateului, 
Domnul Marius Moş, Director-Execu-

tiv în cadrul Direcţiei Proiecte Finanţări 
Internaţionale din Oradea şi reprezen-
tant al Primăriei Oradiei şi al Domnului 
Primar Ilie Bolojan, Părintele Origen 
Sabău, Parohul Apateului şi Consilierul 
Cultural al Episcopiei din Ungaria, pre-
cum şi sufletul şi realizatorul întregului 
proiect, în ceea a privit partea din Unga-
ria, Părintele Arhimandrit Calinic Co-
vaci, Consilierul Administrativ-Biseri-
cesc al Episcopiei din Ungaria şi Paroh 
la Otlaca Pustă, Doamna Delia Covaci, 
Directorul Executiv şi Redactorul Şef 
al Săptămânalului „Cronica” al AŢRU, 
Corul bisericii „Nufărul” din Oradea şi 
numeroşi invitaţi, din Apateu, Oradea şi 
alte localităţi.

Festivitatea de închidere a proiectu-
lui a constat în tăierea panglicii; o slujbă 
de sfinţire a spaţiului realizat, cu toate 
componentele lui (altarul de vară, poar-
ta de lemn, în stil maramureşean, lacul 
artificial şi împrejurimile), săvârşită de 
către Preasfinţitul Părinte Episcop Si-
luan, împreună cu un sobor de preoţi, 
format din Părintele Arhimandrit Cali-
nic Covaci, Părintele Origen Sabău, de 
la Apateu şi Părintele Ionuţ Negrău, 
de la Săcal; mai multe luări de cuvânt, 
susţinute de Domnul Ambasador Ale-
xandru Victor Micula, Domnul Direc-
tor-Executiv Marius Moş, din partea 

Primăriei Oradea, Domnul Tarsoly Atti-
la, Primarul Apateului, Domnul Borsos 
Endre, managerul de proiect, din partea 
Apateului şi Părintele Origen Sabău; 
un frumos program cultural, cu cânte-

ce interpretate de corul 
bisericii „Nufărul”, din 
Oradea, care a dat şi 
răspunsurile liturgice 
şi a împodobit această 
sărbătoare şi o recepţie 
oferită tuturor invitaţi-
lor la Casa de Cultură 
din localitate.

Toţi vorbitorii au 
subliniat în cuvintele 
lor importanţa acestui 
proiect, dus la capăt 
cu multă muncă şi în-
sufleţire, care şi-a atins 
scopul, nu doar prin 
crearea unui habitat 
natural, pentru speciile 

de plante spontane şi arbori, care astfel 
vor fi ocrotite, ci şi a unui spaţiu verde, 
cu funcţiuni multiple şi complexe, care 
vor permite oamenilor să se întâlneas-
că, să se relaxeze, să participe la diferite 
acţiuni culturale sau spirituale şi în felul 
acesta, atât prin colaborarea din timpul 
realizării proiectului, cât şi prin acţiu-
nile care vor avea loc aici ulterior, el să 
contribuie şi la întărirea legăturilor din-
tre localităţile aflate de cele două părţi 
ale graniţei.

Proiectul CBC NATURAL-HAB a 
fost unul dintre cele două proiecte eu-
ropene transfrontaliere, pe care le-a 
derulat în paralel Parohia din Apateu, 
împreună cu Primăria Oradiei şi cu alţi 
parteneri. Celălalt proiect, intitulat pe 
scurt „BRIDGES”, sau „Punţi religi-
oase – punerea în valoare a turismului 
religios între judeţele Bihor, din Româ-
nia şi Hajdu Bihar, din Ungaria” a vi-
zat restaurarea exterioară a bisericii din 
Apateu şi amenajarea curţii, a fost dus 
şi acesta la bun sfârşit şi urmează să se 
concretizeze prin resfinţirea locaşului 
de cult, care va avea loc în luna mai, a 
anului viitor.

Biroul de Presă
al Episcopiei Ortodoxe
Române din Ungaria



                             BULETINUL EPISCOPIEI  4

BULETINUL EPISCOPIEI - Periodic lunar al Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria. Editor şi redactor responsa-
bil: Prot. Marius Maghiaru. Redacţia: 5700 Giula, Parcul Sf. Nicolae nr. 2. Internet: www.ortodoxia.hu. Telefon: 66/361-281, 
66/463-880. Fax: 66/463-867. A lap nyilvántartasi száma: ISSN 2062-7343 Tiparul: Mozi Nyomda Bt., 5600 Békéscsaba, str.  
Luther nr. 4/B. Director: Garai György. A havilap megjeleneset biztosítja az „Emberi Erőforrás Támogatáskezelő”. Apariţia publicaţiei este 
asigurată de “Fondul de Subvenţii al Resurselor Umane” din cadrul Ministerului Resurselor Umane.

Acțiune caritativă, educativă și recreativă a elevilor din Micherechi
Cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Siluan, Episcopul 

Eparhiei Ortodoxe Române din Ungaria și sub îndrumarea Pă-
rintelui Visarion Tuderici, Secretar Eparhial și Profesor de Reli-
gie la Școala Generală Românească din Micherechi, un grup de 
elevi de la această Școală a desfășurat sâmbătă, 10 octombrie 
2015, o frumoasă acțiune caritativă, educativă și recreativă, la 
mai multe obiective din Oradea.

Grupul, care a cuprins 36 de persoane (18 copii și 18 adulți), 
a fost format din elevii care urmează ore de religie ortodoxă 
și câțiva dintre părinții acestora și a fost însoțit de Părintele 
Visarion, de Doamna Margareta Tat, Primarul Micherechiului 
și Doamna Eva Iova Șimon, Directorul Săptămânalului „Foaia 
Românească”, din Giula.

Cu acest prilej, ajutoarele adunate anterior la Micherechi și 
care au constat din haine, sortate pe categorii de vârstă, jucării 
și alimente, au fost împărțite la căsuțele de copii cu dizabilități 
„Buburuzele” și „Albăstrelele”, din Oradea, unde copiii români 
de cele două părți ale graniței au avut și prilejul să se întâlneas-
că și să se cunoască.

Au fost vizitate, apoi, Mânăstirea „Bunavestire”, unde mai-

cile i-au întâmpinat pe oaspeți cu inimile deschise și cu masa 
așternută, iar copiii au văzut biserica și complexul monahal și 
au bătut toaca, precum și Mânăstirea „Sfânta Cruce”, unde s-au 
închinat la mai multe Sfinte Moaște și au fost impresionați de 
frumusețea zidirilor și a locurilor în care s-a dezvoltat această 
frumoasă Mânăstire Ortodoxă ce aparține de Episcopia Oradiei 
și a fost ctitorită din temelie la scurtă vreme după schimbările 
radicale din România, din anul 1989.

Partea finală a acestei activități a cuprins și o vizită la gră-
dina zoologică, unde micii pelerini din Micherechi s-au simțit 
foarte bine și au putut admira mai multe feluri de animale, din 
părțile noastre, sau exotice, fiind încântați de urși, leul sau ti-
grul care trăiesc aici.

Cu ajutorul Bunului Dumnezeu, acțiunea grupului de elevi 
și adulți din Micherechi a fost încununată de succes și dincolo 
de aspectul umanitar, caritativ, instructiv și recreativ, ea a adus 
și multă bucurie în sufletele tuturor participanților.

Biroul de Presă al Episcopiei  
Ortodoxe Române din Ungaria

Parohia Ortodoxă Românească din Giula Mică, care aparține Epi-
scopiei Ortodoxe Române din Ungaria și este închinată Sfintei Cuvi-
oase Parascheva, și-a sărbătorit cu anticipație hramul, în Duminica a 
XXI-a după Rusalii (11 octombrie 2015).

Cu acest prilej, în locașul de cult a fost săvârșită Sfânta Liturghie 
Arhierească de către Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Epar-
hiei Ortodoxe Române din Ungaria, împreună cu un sobor format 
din Părintele Arhimandrit Calinic Covaci, Consilierul Administra-
tiv-Bisericesc al Episcopiei și Preot Paroh la Otlaca Pustă, Părintele 
Teodor Marc, Consilier Economic și Paroh la Catedrală, Părintele 
Petru Pușcaș, Parohul de la Giula Mică și gazda acestei manifestări 
și Diaconul Emanuel Văduva, de la Catedrala Episcopală din Giula. 
Răspunsurile liturgice au fost date cu profesionalism de grupul coral 
„Trifon Lugojanul”, de la Catedrala nouă din Arad, condus de Ma-
rinel Roz, care au împodobit atmosfera de sărbătoare a acestei zile. 
La slujbă au participat mulți copii și credincioși din Giula, dar și din 
România (din localitățile Pilu, Vărșand și Chișineu Criș), precum 
și oficialități, între care menționăm pe Domnul Florin Trandafir Va-
siloni, Consulul General al României la Giula, Domnul Gheorghe 
Șimonca, Deputat în Parlamentul de la Budapesta, Domnul Tiberiu 
Iuhas, Președintele Autoguvernării pe Țară a Românilor din Unga-
ria (AȚRU), Doamna Maria Gurzău Czegledi, Directorul Liceului 
Românesc „Nicolae Bălcescu” din Giula, Doamna Delia Covaci, 
Directorul-Executiv și Redactorul-Șef al Săptămânalului „Cronica” 
al AȚRU, Doamna Corina Sebestyen, Redactor la aceeași publica-
ție, Domnul Mihai Cerhati, Președinte al Autoguvernării Românești 
Locale din Giula Mică, Doamna Eva Sabău, Învățătoare la Școala 
Generală Românească din Giula și alte cadre didactice, de la Școala 
Generală și Liceu, ș.a.

La sfârșitul slujbei, Preasfințitul Părinte Siluan, însoțit de ceilalți 
clerici slujitori, a făcut sfințirea colivei, pregătită de monahiile de la 
Centrul Eparhial, după care un grup de elevi din clasele I-VIII, de la 

Școala Generală, a oferit un frumos program de cântece și versuri 
închinate Maicii Domnului și Sfintei Cuvioase Parascheva și pregătit 
sub îndrumarea Doamnei Învățătoare Eva Sabău, primind iconițe și 
binecuvântare din partea Ierarhului.

Biserica din Giula Mică este împodobită de mai multă vreme 
cu foarte multe icoane bizantine, deosebit de frumoase, între care 
la loc de cinste se numără și icoane ale Sfintei Parascheva, care fac 
parte din colecția personală a Domnului Gabriel Gurzău, tânăr în-
treprinzător din Giula și credincios al Parohiei Giula Mică. Tot în 
această biserică, începând cu data de 11 noiembrie 2006, se află și 
un acoperământ al Sfintei Parascheva, oferit de către Preafericitul 
Părinte Patriarh Daniel, pe vremea când era Mitropolitul Moldovei 
și Bucovinei.

În cuvântul de învățătură, Preasfințitul Părinte Siluan a subliniat 
importanța acestei zile de mare sărbătoare pentru credincioșii orto-
docși români din Giula Mică, dar și pentru toți cei care au participat 
la slujbă, prin faptul că Sfânta Cuvioasă Parascheva a fost cinstită 
așa cum se cuvine și în singura dintre bisericile Episcopiei Ortodoxe 
Române din Ungaria care îi este închinată ei. Totodată, a vorbit și 
despre pilda semănătorului, citită pretutindeni în bisericile noastre, 
în această Duminică, a XXI-a după Rusalii, în care sunt pomeniți și 
Sfinții Părinți de la Sinodul al VII-lea Ecumenic, rugând pe Bunul 
Dumnezeu ca acest mare dar al cuvântului lui Dumnezeu să aducă 
rod bogat și în sufletele copiilor românilor din Ungaria, la fel cum 
el fost primit cu multă dragoste și a rodit în viața și sufletul Sfintei 
Cuvioase Parascheva.

Toți credincioșii prezenți la slujbă au primit colăcei și au fost in-
vitați la o agapă frățească, oferită prin grija Consiliului Parohial, cu 
sprijinul AȚRU și al Autoguvernării Românești Locale din Giula.

Biroul de Presă al Episcopiei  
Ortodoxe Române din Ungaria

Hramul Parohiei Românești din Giula Mică


