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BOBOTEAZA LA ROMÂNII DIN GIULA 

Praznicul  Împărătesc 

al Botezului Domnului, 

sau Boboteaza (6 ianu- 

arie 2016), este o sărbă- 

toare așteptată cu multă 

bucurie și de către româ- 

nii ortodocși din Unga- 

ria. 

Ea începe încă din Aju- 

nul Sărbătorii (5 ianuarie 

2016), când Preasfințitul 

Părinte Siluan, Episco- 

pul Eparhiei Ortodoxe 

Române din Ungaria, 

împreună cu alți clerici,  

a săvârșit Liturghia Sfân- 

tului Vasile cel Mare și 

sfințirea Aghesmei Mari, 

în Catedrala Episcopală 

din Giula, stropind apoi 

cu Agheasmă Mare, se- 

diul administrativ al Epi- 

scopiei, birourile și toate 

încăperile de la Centrul 

Eparhial, la fel ca în fi- 

ecare an. 

De Bobotează, Ierar- 

hul a săvârșit Sfânta Li- 

turghie Arhierească în 

Catedrala Episcopală, 

împreună cu un sobor 

format din Părintele Te- 

odor Marc, Parohul Ca- 

tedralei și Consilierul 

Economic al Episcopiei, 

Părintele Singhel Visari- 

on Tuderici, Secretarul 

Eparhial, Arhidiaconul 

Claudiu   Condurache  și 

Diaconul Emanuel Vă- 

duva, Diaconii Catedra- 

lei. La slujbă au parti- 

cipat mulți credincioși, 

din Giula, dar și din alte 

localități apropiate, din 

Ungaria și turiști din Ro- 

mânia   (Brașov,  Drobe- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ta Turnu Severin, etc.), 

precum și oficialități, ca 

de pildă Domnul Florin 

Trandafir Vasiloni, Con- 

sulul General al Români- 

ei la Giula, iar la momen- 

tul rânduit, monahiile de 

la Centrul Eparhial și alți 

copii și credincioși s-au 

cuminecat cu Sfintele 

Taine. 

În cuvântul de învăță- 

tură, Preasfințitul Părinte 

Siluan a adus mulțumi- 

re Bunului Dumnezeu, 

pentru această  zi  de 

mare Praznic, în care 

toată obștea dreptmărito- 

rilor  creștini,  se bucură, 

dimpreună cu întreaga 

fire, pentru darurile cele 

mari, revărsate odinioară 

la râul Iordanului, dar și 

astăzi, în toate bisericile 

ortodoxe, asupra celor 

credincioși și a elogiat 

exemplul      extraordinar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

de smerenie desăvârșită, 

ascultare și slujire jert- 

felnică, pe care ni-l dă în 

primul rând Domnul și 

Mântuitorul nostru Iisus 

Hristos, Care și-a plecat 

capul înaintea robului 

Său, pentru a primi Bo- 

tezul și a slobozi întregul 

neam omenesc din robia 

păcatului și a morții, dar 

și exemplul Sfântului 

Prooroc Ioan Botezăto- 

rul, care și-a îndeplinit 

până la capăt misiunea 

încredințată lui de Tatăl 

Cel Ceresc, de a-L face 

cunoscut oamenilor pe 

Mielul    lui   Dumnezeu, 

Cel ce ridică păcatele lu- 

mii. 

Îndată după rugăciunea 

Amvonului, Ierarhul, ală- 

turi de clericii slujitori, a 

săvârșit, după rânduială, 

sfințirea Aghesmei Mari 

și a stropit întreaga bi- 

serică, dar și pe fiecare 

credincios în parte, la 

finalul slujbei, pentru a 

împărtăși fiecăruia bine- 

cuvântarea pe care ne-o 

dăruiește și nouă Bunul 

Dumnezeu, prin Agheas- 

ma cea Mare. 

După cum este obi- 

ceiul, fiecare credincios 

și-a luat apoi la casa sa 

Agheasmă Mare, din  

care gustă în aceste zile 

și pe care o păstrează 

pentru tot anul, spre bi- 

necuvântarea lor și a ca- 

selor lor. 

În aceste zile are loc și 

sfințirea caselor credin- 

cioșilor de către preoții 

slujitori la sfintele altare 

ortodoxe românești din 

Ungaria, când trec pe la 

casele oamenilor și sunt 

primiți de aceștia cu 

multă bucurie în  suflet  

și cu lumânări aprinse în 

mâini. 

Biroul de Presă 

al Episcopiei Ortodoxe 

Române din Ungaria 



 
 

 

Sfințirea prin stropire cu Agheasmă Mare 

a instituțiilor românești din Giula 

La puțin timp după Praz- 

nicul Botezului Domnului 

(8 ianuarie 2016) și institu- 

țiile românești din Giula au 

fost sfințite prin stropire cu 

Agheasmă Mare, de către 

Preasfințitul Părinte Siluan, 

Episcopul Eparhiei Orto- 

doxe Române din Ungaria, 

care a fost însoțit de Părin- 

tele Arhimandrit Calinic, 

Consilierul Administra- 

tiv-Bisericesc al Episcopiei 

și Diaconul Emanuel Vădu- 

va, de la Catedrala Episco- 

pală din Giula. 

Astfel, au fost sfințite 

Grădinița Românească din 

Giula, care adăpostește un 

număr de 80 de copii, îm- 

părțiți în 4 grupe (Veveri- 

ța, Fluturașul, Buburuza și 

Ursulețul) și un  personal 

de 17 educatoare și alți an- 

gajați, aflați sub conduce- 

rea Doamnei Director Ana 

Ciotea, Școala Generală și 

Liceul Românesc „Nicolae 

Bălcescu”, la care învață un 

număr de 400 de elevi, sub 

îndrumarea a 46 de cadre 

didactice și 18 angajați, din 

personalul tehnic, conduși 

de Doamna Director Maria 

Gurzău Czegledi, Autogu- 

vernarea pe Țară a Româ- 

nilor din Ungaria (AȚRU) 

și  Domnul  Președinte   Ti- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

beriu Iuhas, Centrul de 

Documentare și Informare 

al AȚRU, Doamna Direc- 

tor Mariana Negrău Vetro 

și ceilalți angajați, sediul 

Săptămânalului „Cronica” 

al AȚRU și Doamna Di- 

rector Delia Covaci, redac- 

ția Săptămânalului „Foaia 

Românească” și Doamna 

Director  Eva  Iova  Șimon, 

sediul  Uniunii   Culturale  

a Românilor din Ungaria 

(UCRU), sediul Consulatu- 

lui General al României la 

Giula, aflat sub conducerea 

Domnului  Consul  General 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Florin Trandafir Vasiloni și 

Reședința Domnului Con- 

sul General, Muzeul Epi- 

scopiei Ortodoxe Române 

din Ungaria și casele pre- 

oteselor văduve, aflate la o 

vârstă venerabilă și ale altor 

credincioși care sprijină ac- 

tivitatea Bisericii. 

Atât copiii și elevii, de di- 

ferite  vârste,  educatoarele, 

cadrele didactice, conducă- 

torii de instituții și ceilalți 

credincioși, au primit cu 

multă bucurie în suflet vizi- 

ta Ierarhului și binecuvân- 

tarea adusă prin interme- 

diul Aghesmei Mari, care în 

aceste zile sfințește casele 

și sufletele dreptmăritorilor 

ortodocși de pretutindeni. 

Sfințirea instituțiilor ro- 

mânești este un obicei in- 

augurat de Ierarhul Român 

Ortodox din Giula de la în- 

ceputul arhipăstorii sale și 

păstrat cu sfințenie până în 

ziua de astăzi. 

Casele credincioșilor din 

Giula, dar și din celelalte 

Parohii ale Episcopiei Or- 

todoxe Române din Un- 

garia sunt sfințite și ele în 

aceste zile, de către Preoții 

Parohi care în felul acesta 

desfășoară și o importantă 

activitate misionar-pastora- 

lă în rândul comunității pe 

care o slujesc. 
 

Biroul de Presă 

al Episcopiei Ortodoxe 

Române din Ungaria 
 

 

 

Slujbă de pomenire la Clubul Colectiv, din București 
 

Aflat în București, la finalul primei ședințe de lu- 

cru a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române 

din acest an, ce a avut loc în 14 ianuarie 2016, Preas- 

fințitul Părinte Siluan, Episcopul Eparhiei Ortodoxe 

Române din Ungaria, însoțit de Diaconul Emanu-    

el Văduva, de la Catedrala Episcopală din Giula, a 

săvârșit sâmbătă,16 ianuarie 2016, o slujbă de pome- 

nire la Clubul Colectiv, pentru odihna sufletelor tu- 

turor tinerilor trecuți la cele veșnice în chip năpraznic, 

în urma incendiului izbucnit în acest loc, în noaptea 

de 30 octombrie 2015. 

Din momentul aflării acestei vești cutremurătoare, 

care a îndurerat sufletele românilor din București, 

din întreaga țară, dar și de dincolo de hotarele ei, au 

fost înălțate nenumărate rugăciuni pentru odihna  su- 

fletelor celor decedați, dar și pentru alinarea durerilor 

și vindecarea tinerilor spitalizați, cu grave arsuri, în 

spitale din România, dar și din alte țări, ce au dorit să 

vină în ajutorul persoanelor implicate în acest grav 

accident. 

Dincolo de priceperea și implicarea decisivă și com- 

petentă a medicilor români sau străini și a tuturor celor 

care au încercat să dea o mână de ajutor și să limiteze 

cât mai mult consecințele acestui tragic eveniment, 

considerăm că mila și ajutorul Bunului Dumnezeu, in- 

vocate stăruitor prin rugăciunile înălțate în bisericile 

ortodoxe în această perioadă, dar și  la fața locului,  

la Clubul Colectiv, au avut un efect binefăcător, atât 

asupra celor care au reușit să depășească  momentele 

(Continuare în pag. a 3-a) 
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Slujbă de pomenire la Clubul Colectiv, din București 
 

(Urmare din pag. a 2-a)   

cutremurătoare la care au fost supuși, cât mai ales 

pentru odihna sufletelor celor plecați prea devreme 

din această lume, la care Biserica noastră s-a gândit 

întotdeauna cu durere și compasiune. 

Fie ca Bunul Dumnezeu să așeze sufletele celor 

mutați la cele veșnice, în lumina cea neînserată și lină 

a Împărăției Sale, trecând cu vederea greșelile lor, pe 

care, ca orice oameni trăitori în lume, le vor fi săvârșit, 

să mângâie și să întărească pe familiile acestora și pe 

toți cei care i-au cunoscut și i-au prețuit, iar celor care 

s-au aflat pe paturile de spitale să le dăruiască sănătate 

și vindecare deplină și alinarea tuturor durerilor lor! 

 
Biroul de Presă al Episcopiei Ortodoxe 

Române din Ungaria 
 

 

Ziua Culturii Române și aniversarea Unirii Principatelor Române, 

la Seghedin 
Miercuri, 27 ianuarie 2016, la sediul 

Consulatului General al României din 

Seghedin (Szeged), a avut loc o mani- 

festare dedicată Zilei Culturii Române 

și Aniversării Unirii Principatelor Ro- 

mâne. 

Evenimentul a fost orga- 

nizat de Domnul Ioan Fo- 

doreanu, Consulul General 

al României la Seghedin, cu 

sprijinul Catedrei de Limba 

și Literatura Română de la 

Facultatea de Pedagogie a 

Universității din Seghedin 

și a Autoguvernării Româ- 

nești Locale din Seghedin 

și s-a bucurat de prezența 

multor invitați, între care s-

au numărat Preasfințitul 

Părinte Siluan, Episcopul 

Eparhiei Ortodoxe Româ- 

ne din Ungaria, Domnul 

Alexandru Victor Micula, 

Ambasadorul României la 

Budapesta,   Domnul  Ghe- 

orghe Petrușan, fostul titular al Cate- 

drei de Limba Română din Seghedin și 

Președintele Autoguvernării Românești 

din acest oraș, Doamna Mihaela Bucin, 

actuala Șefă de Catedră, Doamna Iulia 

Kaupert, Șeful emisiunilor de Radio și 

Televiziune în limba română ale Studio- 

ului Teritorial din Seghedin, ș.a. 

Catedra de Limba și Literatura Ro- 

mână a luat ființă la Budapesta, în anul 

1949, prin grija Profesorului Pálfi En- 

dre, originar din Transilvania, iar din 

1955 ea s-a mutat la Facultatea de Peda- 

gogie a Universității din Seghedin, unde 

funcționează până în ziua de astăzi și a 

avut întotdeauna un rol foarte important 

în formarea unor cadre didactice care au 

predat ulterior la Școlile Generale   din 

localitățile din Ungaria în care trăiesc  

și români. Între profesorii care au fost 

șefi ai acestei Catedre îi menționăm pe 

Domnul Gheorghe Petrușan (între 1980- 

2003), și care deși a ieșit la pensie este 

foarte  activ  în  manifestările  culturale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

desfășurate la Seghedin, Doamna Ana 

Hoțopan (între 2003-2009) și Doamna 

Mihaela Bucin (din 2009 și până în pre- 

zent). 

Manifestarea a cuprins o serie de re- 

ferate foarte interesante, dedicate celor 

două teme propuse, care au fost susținu- 

te de Domnul Consul General Ioan Fo- 

doreanu (Cuvântul de salut și o referire 

la principalele reforme ale Domnitoru- 

lui Alexandru Ioan Cuza), Domnul Prof. 

Univ. Dr. Gheorghe Petrușan (Despre 

Vasile Alecsandri), Doamna Conf. Univ. 

Dr. Mihaela Bucin (O incursiune in isto- 

ria șahului, la puține zile după mutarea 

la cele veșnice a Maestrei Internaționale 

de șah Elisabeta Polihroniade, dar și în 

istoricul Gimnaziului piarist din Seghe- 

din ce a contribuit și la formarea unor 

intelectuali români din părțile Banatului, 

dar și a șahistului Valer Onițiu, care a ac- 

tivat la Seghedin), Doamna Lect. Univ. 

Dr. Elena Sandu (Eminescu și adevărul, 

despre civismul eminescian) și Doamna 

Prof. Marieta Gavra (Poe- 

ziile și cântecele Unirii). 

Expunerile au fost primi- 

te cu mult interes de către 

participanți, iar reuniunea 

s-a încheiat cu Hora Unirii, 

care a încununat această 

seară dedicată culturii ro- 

mâne și uneia dintre reali- 

zările foarte importante ce 

au dus la crearea Statului 

Român modern. 

Manifestări dedicate 

Unirii Principatelor Ro- 

mâne au fost organizate  

de către Domnul Ioan Fo- 

doreanu mai întâi la sediul 

Uniunii Culturale a Româ- 

nilor din Ungaria (UCRU), 

în anul 2009, pe vremea când era Consul 

General al României la Giula, apoi la Li- 

ceul Românesc din Giula (în 2010) și la 

Biblioteca comunală din localitatea Mi- 

cherechi (Méhkerék) în 2011 și s-au bu- 

curat de un mare succes, iar anul trecut 

(2015) și în acest an (2016) ele au fost 

reluate la sediul Consulatului General al 

României din Seghedin, unde au fost, de 

asemenea, întâmpinate cu mult interes și 

cu bucurie. 

Evenimentul de le Seghedin s-a înche- 

iat cu o recepție oferită oaspeților din 

partea Consulatului. 

 
Biroul de Presă 

al Episcopiei Ortodoxe 

Române din Ungaria 
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Slujire Arhierească la Chitighaz, în Duminica 

dinaintea Botezului Domnului 
În Duminica dinain- 

tea Botezului Domnului 

(3 ianuarie 2016), Preas- 

fințitul Părinte Siluan s-

a aflat în mijlocul cre- 

dincioșilor din Parohia 

Chitighaz (Kétegyhá- 

za), aparținând Episco- 

piei   Eparhiei 

Ortodoxe Ro- 

mâne din Un- 

garia. 

Cu acest 

prilej, Ierar- 

hul a săvârșit 

Sfânta       Li- 

turghie Ar- 

h i e r e a s c ă ,  

împreună cu 

un sobor for- 

mat din Pă- 

rintele   Flo- 

rin Olteanu, 

Protopop de 

Giula   și  Pa- 

rohul Chitighazului, Pă- 

rintele Singhel Visari- 

on Tuderici, Secretar 

Eparhial, Arhidiaconul 

Claudiu Condurache și 

Diaconul Emanuel Vă- 

duva, de la Catedrala 

Episcopală din Giula, 

iar răspunsurile la stra- 

nă au fost date de can- 

torul bisericii, Domnul 

Ștefan  Brândaș,  ajuns 

la venerabila vârstă de 

87 de ani, împreună cu 

alți credincioși și tineri, 

din Chitighaz, dar și din 

Arad. 

În cuvântul de în- 

vățătură, Preasfințitul 

Părinte Siluan și-a ex- 

primat bucuria de a se 

afla din nou la Parohia 

Chitighaz, însă de data 

aceasta  în  vremea Sfin- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

telor Sărbători de iarnă, 

deoarece fiecare întâlni- 

re în duh de rugăciune 

și împreună-slujire, la 

Sfânta Liturghie, este nu 

doar o pricină de mul- 

țumire sufletească și de 

comuniune frățească ro- 

mânească, ci și de întări- 

re în credință pentru toți 

participanții. Multe sunt 

darurile pe care le pri- 

mim de la Bunul Dum- 

nezeu în această perioa- 

dă specială din timpul 

anului,  prin frumusețea 

deosebită  a  colinde- 

lor și bucuria Nașterii 

Domnului, dar și prin 

Agheasma Mare, care 

sfințește sufletele și ca- 

sele tuturor celor care o 

primesc cu credință. Iar 

datoria  noastră  este   și 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aceea de a transmite mai 

departe, ca pe o comoa- 

ră de mare preț, credin- 

ța ortodoxă în sufletele 

celor mai tineri, care 

sunt viitorul de  mâine 

al Bisericii și al socie- 

tății noastre. Ierarhul a 

apreciat, de asemenea, 

frumusețea locașului de 

cult, aflat în purtarea de 

grijă a Părintelui Paroh 

Florin Olteanu, dar și ar- 

monia cântărilor biseri- 

cești de la strană, la care 

cântă întreaga biserică și 

care sunt interpretate  în 

stil bănățean. 

Preasfințitul Părinte 

Siluan a împărtășit cu 

Sfintele Taine pe copii, 

iar la final Părintele Flo- 

rin Olteanu a adus mul- 

țumire   Bunului   Dum- 

nezeu pentru 

f r umoase l e  

clipe, de înăl- 

țare sufleteas- 

că, trăite de 

credincioși i  

din Chitighaz 

și a mulțumit, 

de asemenea, 

Ierarhului și 

Părinților  de 

la Centrul 

Eparhial pen- 

tru această vi- 

zită și slujire 

misionar-pas- 

torală,  săvâr- 

șită la început de an. 

În aceste zile, atât la 

Parohia Chitighaz, cât  

și la celelalte Parohii 

aparținând Episcopiei 

Ortodoxe Române din 

Ungaria, preoții  merg 

pe la casele credincioși- 

lor, sfințindu-i pe aceș- 

tia și locuințele lor cu 

Agheasmă Mare, potri- 

vit tradiției din Biserică 

noastră, legată de Bobo- 

tează. 
Biroul de Presă 

al Episcopiei Ortodoxe 

Române din Ungaria 
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