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Cu binecuvântarea Preafe-
ricitului Părinte Daniel, Pa-
triarhul Bisericii Ortodoxe 
Române și a Patriarhiei Ecu-
menice, un grup de clerici 
și credincioși din Ungaria și 
România condus de Preasfin-
țitul Părinte Siluan, Episco-
pul Eparhiei Ortodoxe Ro-
mâne din Ungaria efectuează 
un pelerinaj la Sfântul Munte 
Athos și în Grecia, în perioa-
da 10-18 noiembrie 2015.

Veniți în Grecia pentru a 
5-a oară, grupul de pelerini a 
avut în componența sa un nu-
cleu constant, care s-a atașat 
foarte mult de Sfântul Mun-
te Athos de-a lungul anilor, 
dar și persoane noi, care s-au 
adăugat ulterior, iar de data 
aceasta a fost format din 10 
pelerini. Alături de Preasfin-
țitul Părinte Siluan au mai 
fost clerici din Ungaria și 
România (Părintele Origen 
Sabău, Consilier Cultural 
al Episcopiei Ortodoxe Ro-
mâne din Ungaria și Paroh 
la Apateu și Părintele Vasile 
Anca, Preot Paroh la Parohia 
Poarta, din Protopopiatul Re-
ghin, Arhiepiscopia Alba-Iu-
liei) și mai mulți orădeni, 
de diferite profesiuni, ca de 
pildă Domnul Moș Alexan-
dru, Director General al Fir-
mei de transport SC TRA-
MOS și sufletul organizării 
acestor pelerinaje, Domnul 
Roșca Marcel, Pro-Rector 
pentru Management Acade-
mic în cadrul Universității 
de Stat din Oradea, Domnul 
Sabău Dacian, Medic speci-
alist pentru chirurgie maxi-

lo-facială și Cadru didactic 
universitar, Domnul Vornicu 
Cosmin, Inginer octo-me-
trist, Domnul Sav Ovidiu, 
Manager General al Firmei 

de transport marfă și persoa-
ne OVI TRANS LOGISTIC, 
dar și tineri studenți orădeni 
(Ciucur Ionuț, student în anul 
IV la Facultatea de Medici-
nă și Farmacie, specialitatea 
medicină dentară și Curelea 
Laurențiu, student în anul III 
la Facultatea de Științe Eco-
nomice).

Dacă la început a avut un 
rol important evlavia și dorin-
ța de cunoaștere a Muntelui 
Athos din partea pelerinilor, 
care au vizitat atât mânăstiri 
mari, cât și schituri și chilii 
românești, la scurtă vreme 
după inițierea acestor peleri-
naje a luat naștere și dorința 
concretă de a veni în sprijinul 
monahilor români. Astfel, în 
anul 2012 la inițiativa orăde-
nilor, prin donația și munca 
lor, a fost montat un cabinet 
stomatologic la Chilia „Bu-
navestire” de la Schitul Lacu, 

aflată sub conducerea Părin-
telui Ieromonah Ștefan Nu-
țescu, iar în anul 2014 un alt 
cabinet stomatologic a fost 
instalat și la Schitul Româ-

nesc Prodromu, condus de 
Părintele Stareț Atanasie Flo-
roiu, iar în timpul pelerinaje-
lor din anii respectivi au fost 
examinați monahii români și 
li s-a oferit asistență medica-
lă de specialitate din partea 
Domnului Doctor Dacian Sa-
bău și a altor tehnicieni den-
tari orădeni.

Anul acesta, grupul peleri-
nilor din Oradea s-au gândit 
la nevoile oftalmologice ale 
părinților monahi români, 
aflați în vârstă, sau care au 
probleme de acest gen. Ast-
fel, dotați cu un cabinet oftal-
mologic și mai multe feluri 
de ochelari, dar și cu specia-
liști în domeniu, au examinat 
în aceste zile monahi români 
de la Schiturile Lacu și Pro-
dromu, dar și de la Chilia 
Colciu (unde între cei exami-
nați s-au numărat și Părintele 
Gherasim Scripcaru, de 91 

ani, cel mai în vârstă monah 
român care trăiește acum la 
Sfântul Munte Athos, sau Pă-
rintele Ghedeon Manciu, de 
90 de ani) și Chilia Sfântul 
Ipatie.

Tot cu prilejul acestui pe-
lerinaj, vor mai fi vizitate și 
mânăstiri mari (precum Va-
toped, Simonos Petra, Gri-
goriu, etc), grecești sau ale 
altor popoare ortodoxe, unde 
pelerinii se vor închina în bi-
serici, la icoane făcătoare de 
minuni și Sfinte Moaște, sau 
vor sta de vorbă cu stareți și 
părinți din aceste mânăstiri.

Dincolo de suportul me-
dical, sau de alte numeroase 
ajutoare concrete oferite mo-
nahilor români din Sfântul 
Munte Athos, în cadrul aces-
tor pelerinaje a fost foarte im-
portantă și legătura de comu-
niune frățească românească, 
care s-a manifestat de foarte 
multe ori, precum și folosul 
duhovnicesc pe care l-au avut 
pelerinii de fiecare dată.

Astăzi, în Sfântul Munte 
Athos, atât la Schiturile și 
Chiliile românești menționa-
te, cât și la alte Mânăstiri, tră-
iesc un număr de aproxima-
tiv 200 de monahi ortodocși 
români, care înălță neîncetat 
rugăciuni către Bunul Dum-
nezeu pentru Neamul Ro-
mânesc și mântuirea întregii 
lumi și fac cinste Țării și Bi-
sericii Ortodoxe Românești, 
din care provin.

Biroul de Presă
al Episcopiei Ortodoxe
Române din Ungaria

Pelerinaj în Grecia și la Sfântul Munte Athos
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Hramul Parohiei Chitighaz
La Sărbătorea Sfinților Arhangheli 

„Mihail și Gavriil” din acest an (8 no-
iembrie 2015), și Parohia Chitighaz 
(Kétegyháza), aparținând Episcopiei 
Ortodoxe Române din Ungaria, și-a 
sărbătorit hramul.

Cu acest prilej, a fost 
săvârșită Sfânta Litur-
ghie Arhierească de către 
Preasfințitul Părinte Epi-
scop Siluan, împreună 
cu un numeros sobor de 
preoți, din Ungaria și Ro-
mânia, din care au făcut 
parte Părintele Arhiman-
drit Calinic Covaci, Con-
silierul Administrativ-Bi-
sericesc al Episcopiei din 
Ungaria și Paroh la Otla-
ca Pustă (Pusztaottlaka), 
Părintele Florin Olteanu, 
Parohul Chitighazului și Protopop de 
Giula, Părintele Aurel Becan, Parohul 
Cenadului Unguresc (Magyarcsanád) 
și Protopop de Seghedin (Szeged), 
Părintele Singhel Visarion Tuderici, 
Secretarul Eparhial, Părintele Liviu 
Iștoc, Preot slujitor la Parohia Curtici 
din Arhiepiscopia Aradului, Părintele 
Vasile Anca, Preot Paroh la Parohia 
Poarta, Protopopiatul Reghin, din Ar-
hiepiscopia Alba Iuliei, Părintele Ionuț 
Negrău, Paroh la Săcal (Körösszakál), 
în Ungaria, Părintele Aurel Bătrân, 
Paroh la Bichișceaba (Békéscsaba), 
Arhidiaconul Claudiu Condurache și 
Diaconul Emanuel Văduva, de la Ca-
tedrala Episcopală din Giula.

Răspunsurile liturgice au fost date 
cu sensibilitate și multă armonie de 
corul Parohiei din Curtici, condus cu 
profesionalism de tânărul Profesor 
Adrian Bughi, care este cunoscut și 
apreciat de românii din Ungaria prin 
faptul că tot el dirijează și corul „Pro 
Musica” din Giula, fiind discipol al 
renumitului Profesor de muzică Ghe-
orghe Flueraș, din Arad.

La slujba de hram au participat 
și mai multe oficialități, ca de pildă 
Domnul Consul General Florin Tran-
dafir Vasiloni, de la Giula, împreună 
cu familia sa, Doamna Maria Kalc-

só, Primarul Chitighazului, Doamna 
Elvira Ardelean, Primarul localității 
Otlaca Pustă și Viceprimarul ei, Dom-
nul Tokay Ferenc, Domnul Alexandru 
Fina, Președintele Autoguvernării Ro-
mânești Locale din Chitighaz, Dom-

nul Papai Ferenc, Președintele Aso-
ciației Pensionarilor din Chitighaz, 
Domnul Petru Sălăjan, Directorul 
Școlii Generale Românești din Aletea 
(Elek), Domnul Attila Aracs, Direc-
torul-Adjunct al Școlii Generale din 
Chitighaz, ș.a., precum și foarte mul-
ți credincioși de la Chitighaz, Otlaca 
Pustă, Giula, Micherechi, sau Săcal 
(din Ungaria), dar și din România, de 
la Curtici, din Vladimirescu, localita-
tea de baștină a Părintelui Paroh Flo-
rin Olteanu, sau de la Șeitin, toate trei 
fiind din județul Arad.

În timpul slujbei au fost rostite 
rugăciuni pentru odihna sufletelor ti-
nerilor trecuți la cele veșnice în chip 
năprasnic, în urma incendiului de 
la clubul Colectiv, din București și 
pentru tămăduirea celor care suferă 
cumplit, pe paturile spitalelor, dar și 
pentru înlăturarea urii și a altor păcate 
și pentru înmulțirea dragostei, a bunei 
înțelegeri și a unității Poporului Ro-
mân, atât de necesară, în vremurile în 
care trăim. Aceste teme, foarte actuale 
și aflate într-o oarecare legătură și cu 
mesajul pericopei duminicale, care a 
vorbit despre învierea unei tinere, de 
numai 12 ani, a fiicei lui Iair, mai-ma-
relui sinagogii, dar și cu Sărbătoarea 
Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil, 

care în anul acesta a căzut într-o zi de 
duminică, au fost abordate și în cuvân-
tul de învățătură rostit la momentul 
potrivit de Preasfințitul Părinte Epi-
scop Siluan. Ierarhul a subliniat im-
portanța credinței în sufletele oame-

nilor, care în conlucrare 
cu puterea nemărginită a 
lui Dumnezeu poate face 
minuni mari, precum 
este și cea a învierii din 
morți, dar și a ordinei și 
bunei rânduieli, care 
după modelul ierarhiei 
puterilor cerești, trebuie 
să domine și în Biserică 
și în orice societate.

A urmat apoi și îm-
părtășirea credincioșilor 
și copiilor, iar la final 
au fost aduse cuvinte de 

mulțumire către Bunul Dumnezeu, 
pentru această preafrumoasă sărbătoa-
re de hram și a fost elogiat, primind 
și un buchet de flori, Domnul Ștefan 
Brândaș, cantorul bisericii, aflat la ve-
nerabila vârstă de 87 de ani, care face 
parte dintr-o familie de cântăreți și de 
la 10 ani a cântat la strană și a slujit 
cu multă credincioșie Biserica Străbu-
nă Română, atât prin cântarea biseri-
cească, cât și în calitate de membru al 
Consiliului Parohial.

La final, toți credincioșii au fost 
poftiți la o agapă comună, oferită din 
partea Parohiei, cu sprijinul Autogu-
vernării Locale Românești și a Primă-
riei din Chitighaz, la moderna canti-
nă a Școlii Generale, unde corul din 
Curtici a mai cântat și alte pricesne 
bisericești.

În aceeași duminică, victimele te-
ribilului incendiu de la clubul Colec-
tiv din București au fost pomenite și 
la Catedrala Episcopală din Giula, iar 
după slujbă, la crucea de piatră din 
fața Catedralei, credincioșii au depus 
flori și au aprins lumânări în memo-
ria acestora și pentru odihna sufletelor 
lor.

Biroul de Presă
al Episcopiei Ortodoxe
Române din Ungaria
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Praznicul Intrării în Biserică a Maicii Domnului,  
la Catedrala Episcopală

Praznicul Împărătesc al Intrării în 
Biserică a Maicii Domnului (21 no-
iembrie 2015) a fost pricină de bucurie 
și binecuvântare și pentru credincioșii 
Catedralei Episcopale din Giula. Cu 
acest prilej, în locașul de cult a fost 
săvârșită Sfânta Liturghie Arhiereas-
că, de Preasfințitul Părinte Siluan, 
Episcopul Eparhiei Ortodoxe Româ-
ne din Ungaria, împreună cu soborul 
Sfintei Catedrale, format din Părintele 
Teodor Marc, Consilierul Economic 
al Episcopiei și Parohul Catedralei, 
Singhelul Visarion Tuderici, Secreta-
rul Eparhial și Arhidiaconul Claudiu 
Condurache, iar răspunsurile la strană 
au fost date de tineri teologi din părțile 
Aradului, împreună cu alți credincioși 
giulani și cu monahiile de la Centrul 
Eparhial. Pentru prima dată, în acest 
Post al Crăciunului și în Catedrala 
Episcopală din Giula au răsunat tradi-
ționalele colindele românești.

În cuvântul de învățătură, Preasfin-
țitul Părinte Siluan a vorbit credincio-
șilor despre semnificația acestei Săr-
bători închinate Intrării în Biserică a 
Maicii Domnului, despre puterea de 
exemplu a faptelor pe care le cuprinde 
pericopa evanghelică, prin valoarea 
familiei și a copiilor în viața ei, a rugă-
ciunii și a legăturii cu Biserica pentru 
oamenii dintotdeauna și a respectării 
făgăduințelor făcute față de Dumne-
zeu, dar și despre rolul și ocrotirea 

Maicii Domnului asupra celor credin-
cioși, care este foarte importantă și 
mai necesară astăzi, decât oricând.

La momentul potrivit, Ierarhul a 
împărtășit cu Sfintele Taine pe mona-
hiile de la Centrul Eparhial și pe alți 
credincioși.

La acest Praznic închinat Maicii 
Domnului, care este și un prototip al 
monahilor, în semn de prețuire pentru 
osârdia, dragostea statornică și râvna 
pentru viața monahală, dar și pen-
tru lucrarea duhovnicească şi gospo-
dărească depusă în folosul Bisericii 
Strămoșești, a obștilor monahale din 
care a făcut parte, dar și a Episcopi-
ei Ortodoxe Române din Ungaria, în 
care se află începând din anul 2006, 
Preasfințitul Părinte Episcop Siluan 
a acordat rangul de Stavroforă pen-
tru Monahia Irina Rus, viețuitoare la 
Centrul Eparhial din Giula.

Originară din localitatea Rusești, 
județul Alba Iulia, Monahia Irina Rus 
a urmat de la vârsta de 19 ani che-
marea spre monahism la îndemnul 
Părintelui Cleopa Ilie, a intrat în via-
ța monahală la Mânăstirea Țețu, din 
Arhiepiscopia Alba Iuliei, a deprins 
rânduielile acestui mod de viață că-
lugăresc în Mânăstirea „Sfântul Ilie 
de la Izvor” din Bocșa Vasiova, din 
Episcopia Caransebeșului și mai ales 
în Mânăstirea Robaia, din Arhiepisco-
pia Argeșului și Muscelului, unde a 

fost tunsă în monahism și s-a nevoit 
cu sârguință vreme de 15 ani, până 
când, la solicitarea Preasfințitului Pă-
rinte Sofronie, Chiriarhul din vremea 
aceea al Episcopiei Ortodoxe Româ-
ne din Ungaria și cu binecuvântarea 
Înaltpreasfințitului Părinte Calinic al 
Argeșului și Muscelului și a Maicii 
Starețe Petronia Dobrescu, a venit să 
își continue viețuirea monahală și să 
sprijine activitatea misionar-pastorală 
a românilor ortodocși din Ungaria, la 
Centrul Eparhial din Giula, unde se 
află de 9 ani, împreună cu alte mona-
hii de la Mânăstirea Robaia.

La sfârșitul Sfintei Liturghii, după 
hirotesia întru Stavroforă săvârșită, 
Preasfințitul Părinte Siluan a subli-
niat importanța Sfintei Cruci în viața 
monahilor și a tuturor credincioșilor, 
deoarece aceasta nu este doar un semn 
de prețuire și de cinstire, cât mai ales 
puterea lui Dumnezeu dăruită crești-
nilor, prin Jertfa Răscumpărătoare a 
Mântuitorului nostru Iisus Hristos, 
de pe Crucea Golgotei, care este de 
o valoare inestimabilă și capitală în 
viața fiecărui credincios și a adresat 
felicitări Monahiei Irina Rus pentru 
distincția acordată, urându-i mult spor 
duhovnicesc în calea viețuirii mona-
hale, pe care a urmat-o.

Biroul de Presă
al Episcopiei Ortodoxe
Române din Ungaria

Semnare în Cartea de condoleanțe deschisă  
la Consulatul General al României la Giula

La inițiativa Domnului Consul General Florin Trandafir 
Vasiloni, luni, 9 noiembrie 2015, la Consulatul General al 
României la Giula, din Ungaria, a fost deschisă o Carte de 
condoleanțe în memoria victimelor incendiului de la Clubul 
„Colectiv” din București.

Un mesaj de condoleanțe pentru victimele acestui tragic 
eveniment, dar și un mesaj de consolare și încurajare pen-
tru familiile acestora și un gând pios de rugăciune, pentru 
însănătoșirea tinerilor aflați pe paturile de spitale, în urma 
aceluiași incendiu, au fost adresate și de către Preasfințitul 
Părinte Siluan, Episcopul Eparhiei Ortodoxe Române din 
Ungaria, care a fost primit la sediul Consulatului General din 
Giula, de Domnul Consul General Florin Trandafir Vasiloni.

Ierarhul a exprimat durerea și întristarea care au cu-
prins sufletele tuturor românilor la aflarea acestei vești 

cutremurătoare, dar și rugăciunile care au fost înălțate în 
toate locașurile de cult ortodoxe românești, din Țară și din 
străinătate, pentru iertarea păcatelor și odihna sufletelor aces-
tor tineri, trecuți la cele veșnice în chip năprasnic și pentru 
tămăduirea celor arși și răniți în incendiul menționat, in-
vocând în acest sens și ajutorul Sfântului Ierarh Nectarie din 
Eghina, Făcătorul de minuni și Vindecătorul de boli, în însăși 
ziua sa de prăznuire.

Un mesaj de condoleanțe a fost consemnat anterior din 
partea Domnului Consul General Florin Trandafir Vasiloni, 
iar în zilele următoare, vor fi transmise mesaje asemănătoare 
și din partea celorlalte instituții românești care funcționează 
în Giula.

Biroul de Presă al Episcopiei  
Ortodoxe Române din Ungaria
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Sărbătoarea Sfântului Apostol Andrei și Ziua Națională a României la Giula
Sărbătoarea Sfântului Apostol Andrei, cel Întâi chemat la Apostolie 

și Ocrotitorul României (30 noiembrie 2015), a fost un prilej de binecu-
vântare și bucurie și pentru românii ortodocși din Giula.

În prima parte a acestei zile, în Catedrala Episcopală din Giula a fost 
săvârșită Sfânta Liturghie Arhierească de către Preasfințitul Părinte Si-
luan, Episcopul Eparhiei Ortodoxe Ro-
mâne din Ungaria, împreună cu un sobor 
de preoți și diaconi, format din Părintele 
Arhimandrit Calinic Covaci, Consilierul 
Administrativ-Bisericesc al Episcopiei, 
Părintele Teodor Marc, Consilierul Eco-
nomic și Parohul Catedralei, Părintele 
Singhel Visarion Tuderici, Secretarul 
Eparhial, Arhidiaconul Claudiu și Diaco-
nul Emanuel, de la Catedrală. La slujbă 
au participat și credincioși, tineri și mo-
nahi, din Ungaria, dar și din România, 
din părțile Oradiei, sau a județului Arad, 
de la Lipova și Chelmac.

În cuvântul de învățătură, Ierarhul a 
vorbit despre semnificația acestei zile de 
mare bucurie pentru noi, românii, în care 
ne cinstim Ocrotitorul, pe Sfântul Apos-
tol Andrei, cel care a adus cuvântul și lu-
mina Sfintei Evanghelii pe pământ românesc și în special dobrogean și 
unde memoria sa binecuvântată este păstrată cu sfințenie până în ziua de 
astăzi, dar și pe Sfântul Ierarh Andrei Șaguna, cel născut pe lume dintr-o 
familiei de macedo-români, în orașul Mișcolț, din Ungaria și care a făcut 
atât de multe pentru Neamul Românesc și propășirea lui. Începând din 
anul 2013, cu prilejul dezvelirii unui bust al Sfântului Ierarh Andrei Șa-
guna la Parohia Apateu (Körösszegapáti), din Bihorul Unguresc (Hajdú 
Bihar), și românii din Ungaria au primit din partea Înaltpreasfințitului 
Părinte Laurențiu, Mitropolitul Ardealului, părticele din Moaștele Sfân-
tului Andrei Șaguna, atât pentru Catedrala Episcopală din Giula, cât și 
pentru biserica din Apateu. La sfârșitul slujbei de la Catedrală, din acest 
an, credincioșii s-au putut închina la Moaștele Sfântului Ierarh Andrei și 
au fost miruiți de către Preasfințitul Părinte Siluan.

În seara aceleași zile (30 noiembrie 2015), în Sala de festivităţi „Ma-
tei Corvin” a Hotelului „Hunguest Erkel” din Giula, în organizarea Con-
sulatului General al României la Giula și a Domnului Consul General 
Florin Trandafir Vasiloni a avut loc recepția oficială dedicată Zilei Nați-
onale a României, la care au participat în jur de 300 de persoane: Ierarhi, 
clerici, conducători de instituții românești, primari și alte oficialități din 
Ungaria, precum și oficialități din România și alți invitați.

Pentru prima dată la o astfel de manifestare, la invitația Domnului 
Consul General Vasiloni, au participat și Ierarhi Români din partea de 
Vest a României: Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului 
și Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei și cel dintâi Ierarh 
titular al Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria, care au fost primiți 
mai înainte la Catedrală și Centrul Eparhial de către Chiriarhul locului, 
Preasfințitul Părinte Episcop Siluan și au făcut și o însemnare în Sfânta 
Evanghelie, cu acest prilej. Prezența Ierarhilor din România alături de 
Ierarhul Românilor Ortodocși din Ungara a constituit și un semn de ma-
nifestare al frățietății și unității românești și ortodoxe, cu prilejul unei 
Zile importante din viața Poporului Român.

Între oficialitățile care au onorat cu prezența lor această manifestare 
dedicată Zilei Naționale a României s-au mai numărat Domnul Alexan-
dru Victor Micula, Ambasadorul României la Budapesta și alți funcțio-
nari din cadrul Ambasadei, Domnul Florin Trandafir Vasiloni, Consu-
lul General al României la Giula și gazda acestui eveniment, Domnul 

Ioan Fodoreanu, Consulul General al României la Seghedin, Doamna 
Gabriela Matei, Directorul Institutului Cultural Român (ICR) din Bu-
dapesta, Domnul Ioan Matei, Director la Direcția Politici Culturale, 
din cadrul Ministerului Culturii de la București, Domnul Tiberiu Iuhas, 
Președintele Autoguvernării pe Țară a Românilor din Ungaria (AȚRU), 

Domnul Prof. Univ Dr. Aurel Ardelean, 
Rector fondator și Președinte al Universi-
tății de Vest „Vasile Goldiș”, din Arad și 
Conf Univ. Dr. Eugen Gagea, de la ace-
eași Universitate, Domnul Zalai Mihály, 
Președintele Consiliului Județean Békés 
(Bichiș) și Domnul Vicepreședinte Tolnai 
Péter, Doamna Maria Gurzău Czegledi, 
Directorul Liceului Românesc „Nicolae 
Bălcescu” din Giula, Doamna Eva Iova 
Șimon, Directorul și Redactorul-Șef al 
Săptămânalului „Foaia Românească”, 
Doamna Delia Covaci, Directorul-Exe-
cutiv și Redactorul-Șef al Săptămânalului 
„Cronica” al AȚRU, Primari ai unor lo-
calități românești din Ungaria, dar și din 
România și multe alte oficialități.

După intonarea imnurilor de Stat ale 
Ungariei și României, a urmat cuvântul 

Domnului Consul General Florin Trandafir Vasiloni, care i-a salutat pe 
invitați și a adus mulțumiri tuturor pentru participarea în număr mare la 
acest eveniment important din viața Poporului Român, fiind cel de-al 
treilea an la rând în care organizează această manifestare în calitate de 
Consul General al României la Giula. Sărbătorirea Zilei Naționale la 
Giula este importantă și pentru faptul că ea coincide și de această dată 
cu Sărbătoarea Sfântului Apostol Andrei, Ocrotitorul României, iar în 
astfel de ocazii de bucurie pentru românii din Țară și de pretutindeni, 
dar și de provocări majore pentru Statele Uniunii Europene și pentru 
lumea întreagă, România își afirmă cu tărie susținerea pentru principi-
ile care privesc dialogul, înțelegerea și respectul reciproc, colaborarea 
internațională, pluralismul și diversitatea, care trebuie să caracterizeze 
și pe mai departe comunitatea internațională și de valori din care și noi 
facem parte.

A fost ținut, de asemenea, un moment de reculegere pentru victime-
le din tragicul accident de la Clubul „Colectiv” din București și pentru 
victimele atentatelor teroriste din Franța, Liban și Mali și au fost aduse 
mulțumiri sponsorilor din Arad și Bihor, care au sprijinit desfășurarea 
acestui eveniment.

Manifestarea a continuat cu un bogat program artistic, de muzică 
clasică și cântece populare, oferite de Lavinia Dragoș, Stela Danciu și 
tânăra Pater Michelle din Oradea, solista Doriana Talpeș și o formație de 
instrumentiști din Timișoara, precum și renumitul interpret de muzică 
populară Cornel Borza din Oradea, care printr-o gamă largă de cântări 
au împodobit acest eveniment românesc de suflet și au fost apreciați de 
participanți.

În holurile hotelului a fost amenajată și o expoziție cu obiecte de 
artă tradițională românească, prin sprijinul Universității de Vest „Vasile 
Goldiș”, din Arad.

Este pentru a 25-a oară de când românii sărbătoresc Ziua de 1 De-
cembrie ca Zi Națională a României, iar în curând, în anul 2018, va fi 
aniversat centenarul de la momentul binecuvântat al unirii tuturor româ-
nilor într-o singură Țară, românească și creștinească.

Biroul de Presă al Episcopiei  
Ortodoxe Române din Ungaria


