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DUMINICA ORTODOXIEI LA CAPELA ROMÂNEASCĂ  
DIN BUDAPESTA

Duminica Ortodoxi-
ei (20 martie 2016), pri-
ma Duminică din Postul 
Mare, a fost din nou prilej 
de comuniune frățească 
inter-ortodoxă și de bu-
curie pentru credincioșii 
ortodocși de diferite nați-
onalități care trăiesc în ca-
pitala Ungariei.

Cu acest prilej, a fost 
săvârșită, pentru a patra 
oară în Capela Româneas-
că din Budapesta, Sfânta 
Liturghie Arhierească, de 
către Preasfințitul Părinte 
Siluan, Episcopul Eparhiei 
Ortodoxe Române din Un-
garia, aflat în fruntea unui 
numeros sobor de preoți 
și diaconi aparținând ce-
lor cinci jurisdicții orto-
doxe care funcționează în 
Ungaria, sub diferite for-
me de organizare, de mai 
multe sute de ani: Epar-
hia Ortodoxă Română 
din Ungaria (Protosinghel 
David Pop, Superiorul 
Așezământului Monahal 
Românesc din Budapesta, 
Pr. Marius Maghiaru, Pro-
topop Ortodox Român de 
Budapesta și organizator 
al evenimentului, Arhidi-
aconul Claudiu Condura-
che și Diaconul Emanuel 
Văduva, de la Catedrala 
Episcopală din Giula), 
Exarhatul pentru Unga-
ria și Austria al Patriarhi-

ei Ecumenice (Pr. Boris 
Fuzek, paroh la biserica 
ortodoxă maghiară din 
Kecskemét), Eparhia Or-
todoxă Maghiară din Un-
garia, aflată sub jurisdicția 

Patriarhiei Moscovei (Pr. 
Sviatoslav Bulah, sluji-
tor la Catedrala Ortodoxă 
Maghiară din Budapesta), 
Eparhia Ortodoxă Sârbă 
din Ungaria (Diacon Zo-
ran Zivici, slujitor la Ca-
tedrala Ortodoxă Sârbă 
din Budapesta și Secretar 
Eparhial) și Eparhia Orto-
doxă Bulgară din Ungaria 
(Pr. Tomcso Toncev, slu-
jitor la biserica ortodoxă 
bulgară din Budapesta).

Începând din anul 843, 
această Duminică, numită 
și „a Ortodoxiei”, repre-
zintă un prilej de afirma-
re a legitimității cultului 
icoanelor în Biserica Or-
todoxă nedespărțită și a 
biruinței învățăturii de 

credință ortodoxă asu-
pra tuturor ereziilor, care 
aduce mare bucurie tutu-
ror creștinilor ortodocși, 
indiferent de neamul, sau 
Bisericile Ortodoxe Au-

tocefale Surori din care ei 
fac parte. În Grecia, dar și 
în alte țări occidentale din 
diaspora, în care trăiesc 
creștini ortodocși de di-
ferite naționalități, există 
obiceiul reunirii acestora 
în Duminica Ortodoxiei, 
la Sfânta Liturghie sau în 
special la Vecernie, pentru 
a se manifesta astfel unita-
tea și biruința ortodoxiei și 
cinstirea sfintelor icoane.

De mai bine de un dece-
niu (din anul 2005), acest 
frumos obicei al slujirii in-
ter-ortodoxe în Duminica 
Ortodoxiei a fost introdus 
și la creștinii ortodocși din 
Budapesta de către Preas-
fințitul Părinte Sofronie, la 
vremea aceea Episcop al 

Eparhiei Ortodoxe Româ-
ne din Ungaria, iar actual-
mente Episcopul Oradiei. 
Obiceiul a fost continuat 
și după anul 2007, de că-
tre actualul Chiriarh al 
Episcopiei Ortodoxe Ro-
mâne din Ungaria, Preas-
fințitul Părinte Siluan, care 
la fel ca și predecesorul 
său, a slujit în Duminica 
Ortodoxiei împreună cu 
clerici ai celor cinci ju-
risdicții ortodoxe din Un-
garia menționate, într-una 
dintre bisericile acestora, 
din Budapesta (în bise-
rica ortodoxă bulgară, în 
2008 și 2009; în Catedra-
la Ortodoxă maghiară, în 
2012, 2013 și 2015; și în 
Capela Românească, în 
2010, 2011, 2014 și 2016). 
La aceste slujbe participă 
numeroși clerici și credin-
cioși ai jurisdicțiilor re-
spective, iar răspunsurile 
la strană și anumite părți 
din Sfânta Liturghie, cum 
sunt: ecfonisele, ectenii-
le, Apostolul, Evanghelia, 
Crezul sau rugăciunea 
„Tatăl nostru”, sunt rosti-
te alternativ în mai multe 
limbi (română, greacă, 
slavonă, sârbă sau bulga-
ră), într-o atmosferă de 
comuniune frățească, care 
aduce tuturor participanți-
lor multă bucurie.

(Continuare în pag. a 2-a)
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Duminica Ortodoxiei la Capela Românească din Budapesta

Și la slujba din acest 
an (2016), au luat parte 
diferite oficialități, pre-
cum Domnul Fischl Vil-
mos, Secretarul General 
al Consiliului Ecumenic 
al Bisericilor din Ungaria 
(CEBU); Domnul Florin 
Trandafir Vasiloni, Consu-
lul General al României la 
Giula; Doamna Veronica 
Ionescu și Doamna An-
dreea Monica Radu, Se-
cretare II, de la Ambasada 
României din Budapesta; 
Doamna Gabriela Ma-
tei, Directorul Institutului 
Cultural Român (ICR) 

din Budapesta; Doamna 
Gabriela Elekes, Președin-
tele Asociației Femeilor 
Ortodoxe Române din Bu-
dapesta (AFORB), ș.a.

În cuvântul de învăță-
tură, Preasfințitul Părinte 
Siluan și-a exprimat bu-
curia de a putea sluji din 
nou Sfânta Liturghie Arhi-
erească în contextul aces-
tei frumoase manifestări a 
unității inter-ortodoxe de 
la Budapesta, a mulțumit 
Parohiei Ortodoxe Româ-
nești din capitala Ungariei 
pentru organizarea eveni-
mentului din acest an și, 
potrivit obiceiului, a dat 
citire și Pastoralei la Du-

minica Ortodoxiei, a Sfân-
tului Sinod al Bisericii 
Ortodoxe Române, care 
tâlcuiește semnificațiile 
profunde ale acestei dumi-
nici și totodată, îi îndeam-
nă pe credincioșii români 
să facă colecte pentru con-
stituirea Fondului Central 
Misionar, în scopul spri-
jinirii activității misiona-
re și pastorale a Bisericii 
noastre, în special a paro-
hiilor sărace din mediul 
rural, în care trăiesc as-
tăzi credincioși vârstnici 
și tot mai puțini, dar și a 
celor din diaspora și nu în 
ultimul rând, a Catedralei 
Mântuirii Neamului. De 

asemenea, ierarhul a îm-
părtășit pe copii și credin-
cioși cu Sfintele Taine.

La final, participanții 
au fost invitați să continue 
atmosfera de comuniune 
frățească inter-ortodoxă, 
la agapa comună, ce a fost 
oferită din partea Paro-
hiei, prin grija Părintelui 
Marius Maghiaru, Proto-
pop Ortodox Român de 
Budapesta, având în acest 
sens și sprijinul Consiliu-
lui Ecumenic al Biserici-
lor din Ungaria.

Biroul de Presă
al Episcopiei Ortodoxe
Române din Ungaria

(Urmare din pagina 1-a)  

Canonul cel Mare la Paraclisul Episcopal din Giula
În primele patru zile ale 

Postului Mare (14-17 mar-
tie 2016) și la Paraclisul 
Episcopal din Giula, apar-
ținând Episcopiei Ortodo-
xe Române din Ungaria, a 
fost săvârșită slujba Cano-
nului cel Mare, al Sfântului 
Andrei Criteanul, potrivit 
tradiției și rânduielilor din 
Biserica Ortodoxă Româ-
nă.

Slujba a fost oficiată de 
Preasfințitul Părinte Epi-
scop Siluan, împreună cu 
ceilalți clerici monahi și cu 
diaconii de la Centrul Epar-
hial, în prezența monahi-
ilor și a altor credincioși, 
din Giula, sau din localități 
apropiate, din România.

Canonul cel Mare, apar-
ținând Sfântului Ierarh 
Andrei, Episcop al cetății 
Gortyna, din Creta, între 
anii 692-740, dar și cadrul 
liturgic minunat al Pave-
cerniței Mari, în care este 
cuprins, împărțit în patru 

părți, pentru fiecare dintre 
cele 4 zile ale începutului 
Postului Mare, iar în Mier-
curea din Săptămâna a 5-a 
a Postului fiind cuprins in-
tegral, în slujba Utreniei, 

reprezintă una dintre cele 
mai frumoase, sintetice și 
profunde rugăciuni de po-
căință ale Bisericii noastre 
Ortodoxe, întocmită într-o 
formă elaborată, de imn 
liturgic, care folosind ima-
gini ample din Vechiul și 
Noul Testament și însoțită 

de repetarea, după fieca-
re cântare, a invocării din 
rugăciunea Vameșului, de 
la Templu: „Miluiește-mă, 
Dumnezeule, miluieș-
te-mă!”, îndeamnă până 

astăzi sufletele creștinilor 
la recunoașterea propriului 
păcat, la schimbarea vieții 
și refacerea comuniunii de 
iubire cu Dumnezeu, prin 
jertfa răscumpărătoare de 
pe Crucea Golgotei și aju-
torul concret al Mântuito-
rului nostru Iisus Hristos, 

oferit tuturor celor care 
cred în El și vor să Îl urme-
ze.

Postul și rugăciunea 
sunt arme puternice, preci-
zate clar încă din cuvântul 
Mântuitorului, pentru lupta 
de despătimire și nevoințe-
le contra ispitelor și a vrăj-
mașului, pe care trebuie 
să le ducă fiecare creștin, 
iar în iconomia generală 
a Postului Sfintelor Paști, 
Canonul cel Mare, de po-
căință, al Sfântului Andrei 
Criteanul, reprezintă o ne-
stemată de mare preț și o 
rânduială importantă, în-
drăgită de toți cei care vor 
să se folosească de învăță-
turile și îndemnurile Sfin-
tei noastre Biserici, pentru 
a gusta mai apoi, în mod 
cât mai deplin, din bucuria 
Învierii Domnului și a pro-
priei învieri a sufletului.

Biroul de Presă
al Episcopiei Ortodoxe
Române din Ungaria
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Slujire Arhierească la Mânăstirea Clocociov,  
în Duminica a II-a din Postul Mare

În Duminica a II-a din Postul Mare (27 
martie 2016), a Sfântului Ierarh Grigorie 
Palama, având binecuvântarea Preasfin-
țitului Părinte Sebastian, Episcopul Slati-
nei și Romanaților, Preasfințitul Părinte 
Siluan, Episcopul Eparhiei 
Ortodoxe Române din Unga-
ria, a săvârșit Sfânta Liturghie 
Arhierească în biserica cu 
hramul „Sfinții Arhangheli 
Mihail și Gavriil”, de la Mâ-
năstirea Clocociov, din Epi-
scopia Slatinei și Romanați-
lor, unde a fost oaspete vreme 
de câteva zile.

Din soborul slujitor au 
mai făcut parte Părintele Ni-
colae Bălășoiu, preot slujitor 
la Mânăstirea Clocociov, Pr. 
Aurel Nicola de la Parohia 
„Sfântul Mare Mucenic Pan-
telimon din Slatina și Diaconul Emanuel 
Văduva, de la Catedrala Episcopală din 
Giula, iar răspunsurile liturgice au fost 
date de corul maicilor acestei mânăstiri. 
La slujbă au participat mulți credincioși, 
de diferite vârste și copii, care au fost îm-
părtășiți de Ierarh cu Sfintele Taine, la mo-
mentul potrivit.

Mânăstirea Clocociov este cunoscută 
în lumea ortodoxă românească în special 
prin Părintele Visarion Coman, renumit 
duhovnic și slujitor al acestei mânăstiri în-
tre anii 1976-2002, sub epitrahilul căruia 

și-au plecat capetele nenumărați credin-
cioși, din toate colțurile țării.

În cuvântul de învățătură rostit la Du-
minica a II-a din Postul Mare, Preasfinți-
tul Părinte Siluan a vorbit despre exemplul 

de credință și întrajutorare frățească arătat 
de cei patru oameni care l-au adus pe slă-
bănogul din Capernaum înaintea Mântu-
itorului nostru Iisus Hristos, pentru a fi 
vindecat de către Acesta, despre puterea 
de iertare, pe care, ca Dumnezeu adevărat, 
deși luase și Trup omenesc, o are Hristos 
Domnul, dar și despre Sfântul Ierarh Gri-
gorie Palama, monah atonit și Mitropolit 
al Tesalonicului, dascăl al rugăciunii ne-
încetate și al învățăturii despre energiile 
necreate ale harului dumnezeiesc, care 
este un adevărat Părinte și îndrumător al 

Bisericii Dreptmăritoare și un rugător al 
nostru înaintea lui Dumnezeu.

Preasfințitul Părinte Siluan s-a aflat în 
Episcopia Slatinei și Romanaților, împreu-
nă cu alți Ierarhi, la invitația Preasfințitu-

lui Părinte Sebastian, Episco-
pul Slatinei și Romanaților și 
Chiriarhul locului, cu prilejul 
aniversării a 8 ani de la înfiin-
țarea Episcopiei și întroniza-
rea acestuia ca Întâistătător al 
Eparhiei, dar și a 15 ani de la 
primirea cerescului dar al Ar-
hieriei. Cu acest prilej, a fost 
săvârșită o Sfântă Liturghie 
Arhierească, de soborul sluji-
tor, în noua Catedrala Episco-
pală din Slatina, la Praznicul 
Buneivestiri.

Sâmbătă, 26 martie 2016, 
Preasfințitul Părinte Siluan, 

împreună cu Preasfințitul Părinte Episcop 
Sebastian și alți clerici, au vizitat câteva 
dintre mânăstirile de referință ale Episco-
piei Slatinei și Romanaților (Mânăstirile 
Căluiu, Mâinești și Brâncoveni), care și-au 
descoperit înaintea pelerinilor frumuseți-
le lor, de ieri și de azi și au fost apreciate de 
către aceștia.

Biroul de Presă
al Episcopiei Ortodoxe
Române din Ungaria

Recepție oficială de rămas bun,  
a Ambasadorului Alexandru Victor Micula, la Budapesta

Miercuri, 30 martie 2016, la Budapesta a avut loc recep-
ția oficială de rămas bun, oferită de Domnul Alexandru Victor 
Micula, cu prilejul încheierii mandatului său de Ambasador al 
României în Ungaria.

Evenimentul s-a desfășurat în Sala de marmură a Muzeului 
de Istorie Militară din Budapesta și s-a bucurat de prezența a 
foarte mulți invitați, în jur de 200 de persoane: Ambasadori, 
Atașați culturali sau militari, Diplomați, Directori de Institute 
Culturale și numeroși reprezentanți ai altor Ambasade de la Bu-
dapesta, reprezentanți ai Parlamentului Ungar sau ai mediului 
academic din Budapesta, reprezentanți ai corpului diplomatic 
român acreditat în Ungaria, reprezentanți și conducători ai 
comunității românești istorice din Ungaria, oaspeți din Ro-
mânia și alți invitați. Între aceștia s-au numărat și Preasfinți-
tul Părinte Siluan, Episcopul Eparhiei Ortodoxe Române din 
Ungaria, împreună cu alți clerici din cadrul Episcopiei (Părin-
tele Marius Maghiaru, Protopop de Budapesta și Președintele 
Uniunii Culturale a Românilor din Ungaria – UCRU, Părintele 
Protosinghel David Pop, Superiorul Așezământului Monahal 
Românesc „Sfântul Ioan Botezătorul” și al Centrului Misio-

nar-Pastoral și Cultural „Sfântul Vasile cel Mare, din Budapes-
ta, Părintele Ioan Bun, Parohul Micherechiului, ș.a.), Doamna 
Gabriela Matei, Directorul Institutului Cultural Român (ICR) 
din Budapesta, Domnul Consul General Florin Trandafir Vasi-
loni, de la Giula și Domnul Consul General Ioan Fodoreanu, de 
la Seghedin, împreună cu familiile lor, Doamna Margareta Tat, 
Primarul Micherechiului (Méhkerék), Doamna Maria Kalcsó, 
Primarul Chitighazului (Kétegyháza), Doamna Maria Berényi, 
Directorul Institutului de Cercetări al Românilor din Ungaria, 
Doamna Eva Iova-Șimon, Directorul Săptămânalului „Foaia 
Românească” din Giula, Domnul Adrian Șimon, Directorul 
Direcției pentru Cultură și Patrimoniu a Județului Arad, ș.a.

Toți oaspeții au fost întâmpinați la intrare de Domnul Ale-
xandru Victor Micula și soția sa, Cristina Micula, după care a 
urmat un cuvânt de mulțumire, de rămas bun și urări, din partea 
Arhiepiscopului Alberto Bottari de Castello, Nunțiul Apostolic 
al Vaticanului la Budapesta, care a apreciat în mod deosebit 
realizările și activitatea desfășurată de-a lungul vieții și în ca-
litate de Ambasador al României în Ungaria, de către Domnul 

(Continuare în pag. a 4-a)
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Recepție oficială de rămas bun,  
a Ambasadorului Alexandru Victor Micula, la Budapesta

Alexandru Victor Micula, precum și bunele relații pe care le-a 
avut acesta cu ceilalți diplomați și cu autoritățile ungare, pe 
timpul desfășurării mandatului.

La rândul său, organizatorul acestui eveniment a mulțumit 
tuturor invitaților care l-au onorat cu prezența, echipei diploma-
tice de la Ambasada României din Budapesta și de la celelalte 
reprezentanțe diplomatice române 
din Ungaria, pentru colaborarea 
avută, tuturor reprezentanților 
celorlalte Ambasade și instituții 
administrative și academice din 
Budapesta, dar și reprezentanți-
lor și conducătorilor instituțiilor 
românești din Ungaria, pe care 
i-a întâlnit în nenumărate rânduri, 
având și cu aceștia o colaborare 
fructuoasă, după care oaspeții au 
fost invitați la recepția oficială de 
rămas bun.

Domnul Alexandru Victor Micula a desfășurat o foarte boga-
tă activitate în cadrul Ministerului de Externe Român (MAE), 
de-a lungul vremii. Astfel, a îndeplinit funcțiile de Ambasador 
al României în Ungaria (2011-2016), Ambasador al României 
în Argentina și Paraguay (2002-2007) și Ambasador al Româ-
niei în Danemarca și Islanda (2009-2011); a fost Director de 
cabinet al Ministrului Afacerilor Externe și purtător de cuvânt 
al MAE (2001-2002); Director General pentru Politici Strate-
gice al MAE (februarie-iunie 2007); Secretar I și II, iar apoi 
Președintele Comitetului Financiar Informal al OSCE (Orga-
nizația pentru Securitate și Cooperare în Europa), Misiunea 
Permanentă a României pe lângă Organizațiile Internaționale 
de la Viena (1999-2001); Subsecretar de Stat și Coordonator 

Național pentru organizarea Summit-ului NATO, la București 
(2007-2008), iar din 2014 până în prezent este și Secretar al 
Comisiei Dunării.

Ca Ambasador al României în Ungaria, Domnul Alexandru 
Victor Micula a avut o bună colaborare, atât cu reprezentan-
ții comunității românești din această țară, cât și ai Episcopiei 
Ortodoxe Române din Ungaria, fiind prezent în multe rânduri 

la evenimente organizate de către 
aceștia, sau sprijinindu-i în mod 
concret, în relațiile avute cu insti-
tuții de stat, sau locale, din Româ-
nia.

Între realizările importan-
te, înregistrate de Excelența Sa, 
în mandatul de Ambasador, se 
numără inaugurarea autostrăzii 
Arad-Nădlac (Nagylak), dezvol-
tarea schimburilor economice și 
a comerțului bilateral între cele 
două Țări, România și Ungaria, 

până la valoarea de aproximativ 8 miliarde de euro anual, 
dezvoltarea serviciilor de telefonie mobilă, telefonie fixă, te-
leviziune prin cablu și internet, oferite de furnizorul DIGI în 
Ungaria, sau aducerea a două cadre didactice (o profesoară și 
o învățătoare de limba română), la Școala Generală Bilingvă, 
Româno-Maghiară și la Grădinița din Micherechi.

După încheierea mandatului de Ambasador al României în 
Ungaria, Domnul Alexandru Victor Micula a fost desemnat de 
către Primul Ministru Român Dacian Cioloș în funcția de Se-
cretar de Stat pentru analiză politică și relația cu Parlamentul, 
în cadrul Ministerului de Afaceri Român, pe care o ocupă înce-
pând din data de 22 februarie 2016.

Biroul de Presă al Episcopiei Ortodoxe 
Române din Ungaria

(Urmare din pag. a 3-a  

Sfânta Liturghie și slujbă de pomenire pentru cei adormiți, la Catedrala 
Episcopală din Giula, în Sâmbăta Sfântului Teodor

În Sâmbăta Sfântului Teodor (19 martie 2016) și în Catedrala 
Episcopală din Giula au avut loc Sfânta Liturghie Arhierească și 
slujba Parastasului, pentru odihna sufletelor celor trecuți la cele 
veșnice, săvârșite de către Preasfințitul Părinte Siluan, Episco-
pul Eparhiei Ortodoxe Române din Ungaria și un sobor format 
din Singhelul Visarion Tuderici, Secretarul Eparhial și Diaconul 
Emanuel Văduva. Răspunsurile la strană au fost date de mona-
hiile de la Centrul Eparhial, care au pregătit și coliva pentru pa-
rastas, așa cum se obișnuiește în această zi.

La slujbă au participat credincioși din Giula, care își cinstesc 
cu evlavie și prin îndătinatele rugăciuni pe cei dragi ai lor, săvâr-
șiți din lumea aceasta. La momentul rânduit, ierarhul a împărtă-
șit cu Sfintele Taine copii și credincioși care s-au pregătit pentru 
aceasta.

În cuvântul de învățătură și de mângâiere, de la finalul Pa-

rastasului, Preasfințitul Părinte Siluan a adus mulțumire Bunului 
Dumnezeu pentru toate darurile Sale pe care le revarsă asupra 
noastră, a tuturor, a celor vii, dar și a celor trecuți în lumea veș-
niciei, pe care noi îi cinstim în această sâmbătă, care ne adună pe 
toți, ca într-o mare familie duhovnicească ce nu se limitează la 
granițele acestei lumi, prin mijlocirile Sfântului Mucenic Teodor 
Tiron, care nu a pregetat să își jertfească viața sa pământească, 
din dragoste pentru Mântuitorul nostru Iisus Hristos și din cre-
dința sa, în dobândirea vieții celei veșnice.

Potrivit obiceiului din Biserica noastră, tuturor credincioșilor 
le-a fost împărțită colivă, pe care o primesc cu multă bucurie, în 
semn de binecuvântare.
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