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DESCHIDEREA NOULUI AN ȘCOLAR ȘI FESTIVITATE DE
INAUGURARE LA ȘCOALA GENERALĂ
ROMÂNEASCĂ DIN BĂTANIA
Ultima zi a lunii august (31
august 2016) a fost prilej de
mare bucurie pentru românii
din Bătania (Battonya) – Ungaria, prin inaugurarea noilor
spații de învățământ (săli de
clasă, laboratoare și bibliotecă), de la Școala Generală
Românească „Lucian Magdu” din această localitate, dar
și prin deschiderea noului An
Școlar 2016-2017.
La eveniment au luat parte
multe oficialități, din Budapesta, Giula, Bătania, Arad și
alte localități, între care s-au
numărat Preasfințitul Părinte
Siluan, Episcopul Eparhiei
Ortodoxe Române din Ungaria, împreună cu alți clerici
din cadrul Episcopiei (Părintele Arhimandrit Calinic Covaci, Consilierul Administrativ
Bisericesc, Părintele Singhel
Visarion Tuderici, Secretarul
Eparhial, Părintele Aurel Becan, Protopop de Seghedin
și reprezentant al Consulatului General al României din
Giula, Părintele Ciocan Ilie,
Parohul de Bătania, Părintele Petru Pușcaș, Parohul de
Giula Mică și Arhidiaconul
Claudiu Condurache de la
Catedrala Episcopală din Giula), Domnul Soltész Miklós,
Secretar de Stat pentru Culte,
Minorități și Relații cu Sfera
Civilă, din cadrul Ministerului
Resurselor Umane, de la Budapesta, Domnul Tircsi Ricsárd,
Șeful Departamentului pentru
Minorități, din cadrul aceluiași Minister, Domnul Budai
Miklós, Directorul Adjunct de
la Oficiul de Control al Prim-

ului Ministru, Domnul Traian
Cresta, Purtătorul de Cuvânt
al comunității românești din
Ungaria în Parlamentul de la
Budapesta, Domnul Tiberiu
Iuhas, Președintele Autogu-

și gazda acestei manifestări,
Domnul Florea Olteanu, de
la Facultatea de Pedagogie
din Szarvas, Doamna Erika
Borbely, Directorul Școlii
Generale din Chitighaz (Két-

vernării pe Țară a Românilor
din Ungaria (AȚRU), Domnul Zalai Mihály, Președintele
Consiliului Județean Békéscsaba, Domnul Vicepreședinte
Tolnai Péter, Domnul Constantin Diamandi, reprezentant al Ambasadei României la
Budapesta, Doamna Ramona
Lile, Rectorul Universității
„Aurel Vlaicu” din Arad și
Domnul Prorector Popa Alexandru, Domnul Cozma Gheorghe, Șeful Oficiului AȚRU,
Doamna Delia Covaci, Directorul Executiv și Redactorul
Șef al publicației „Cronica”, a
AȚRU, Domnul Marjai János,
Primarul Orașului Bătania,
Domnul Viceprimar Borsodi
János, Doamna Maria Gurzău
Czeglédi, Directorul Școlii
Generale și Liceului Românesc „Nicolae Bălcescu” din
Giula, Doamna Iulia Olteanu,
Directorul Școlii Generale
„Lucian Magdu” din Bătania

egyháza), Domnul Selejan
Petru, Directorul Școlii Generale din Aletea (Elek), Doamna Szilágyi Lászlóné, Directorul Școlii Generale din
Săcal (Körösszakál), Doamna Szarkané Anamaria Brad,
Referentul pentru învățământ
românesc la Oficiul pentru
Învățământ din Budapesta,
Doamna Szutor Lászlóné,
Președintele Autoguvernării
pe Țară Sârbe din Ungaria,
Domnul Gyenes Eckbauer
Miklós, Directorul Școlii Generale și Grădiniței Sârbe din
Bătania, Doamna Molnár Mihályné, Directorul Liceului,
Școlii Generale și Grădiniței
catolice „Mikes Kelemen” din
Bătania, Domnul Mihuț Gheorghe, Președintele Autoguvernării Românești Locale din
Bătania ș.a.
După salutul gazdelor, care
și-au exprimat bucuria pentru
această realizare de excepție,

care cuprinde amenajarea
mansardei și extinderea spațiului educațional al Școlii Generale Românești din Bătania,
cu sprijin din partea Guvernului Ungar, au urmat cuvintele
rostite de Domnul Purtător de
Cuvânt Traian Cresta, Domnul
Președinte al AȚRU Tiberiu
Iuhas, Domnul Secretar de
Stat Soltész Miklós, Domnul
Budai Miklós, care a transmis
mesajul Domnului Subsecretar de Stat Latorcai Csaba și
Doamna Director Iulia Olteanu. Toți au arătat importanța
investiției făcute de Guvernul
Ungar în Școala Generală și
Grădinița Românească din
Bătania, care a fost construită,
la parter și dată în folosință
în anul 2008, fiind preluată
de AȚRU în anul 2011, iar în
anul acesta, începând din luna
iunie, cu un sprijin guvernamental de 150 milioane de Forinți, a fost amenajată și mansarda acestei școli, ce cuprinde
săli de clasă, laboratoare de
informatică, bibliotecă și alte
spații necesare actului de învățământ, pentru elevii care
învață în prezent la această
școală.
Dacă în urmă cu 6 ani,
numărul elevilor de la Școala Românească din Bătania
era de aproximativ 20, iar
imobilul vechi amenința indirect cu plecarea elevilor la
o altă școală, prin comasare,
investiția în imobilul modern
al școlii și dotarea lui cu tot
ceea ce era necesar, precum
(Continuare în pag. a 2-a)
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Deschiderea Noului An Școlar și festivitate de inaugurare la
Școala Generală Românească din Bătania
(Urmare din pagina 1-a)

și întărirea corpului profesoral
cu cadre didactice aduse din
România, a schimbat radical
situația acestei școli și a crescut foarte mult numărul de
elevi care au fost îndrumați
de părinții lor către această
școală. Un rol determinant în
realizarea acestui proiect, care
a fost și unul dintre obiectivele Comisiei Mixte de Dialog Româno-Maghiare, l-a
avut Domnul Traian Cresta,
Purtător de Cuvânt al comunității românești din Ungaria
în Parlamentul de la Budapesta și fost Președinte al AȚRU,
care este originar din Bătania
și a dorit foarte mult să facă

ceva pentru Școala Românească din localitatea sa natală.
De-a lungul vremii, printr-o frumoasă colaborare cu
instituții de învățământ și de
cultură din Arad, dar și din alte
localități din Ungaria, în care
trăiesc români (Concursul de
poezie „Lucian Magdu”, ținut
la doi ani, sau concursul de
interpretare muzicală „Vocea
de Aur”), importanța acestei
școli și comunități românești
s-a extins și la alte școli ale
românilor din Ungaria, încât
putem spune că evenimentul
de acum, de la Bătania, se
adresează într-un fel întregii
comunități românești care
trăiește în această țară.

În continuare, a fost prezentat un mic program artistic, de
către elevi ai Școlii Generale
Românești din Bătania (cântece și poezii despre școală,
acorduri la vioară, susținute de
Doamna Profesoară de muzică Andreea Szenes, precum
și dansuri populare românești
interpretate cu mult talent de
echipa de dansatori ai Școlii,
îmbrăcați în frumoase costume populare), după care a
fost tăiată panglica de inaugurare a lucrărilor efectuate și
finalizate, care au fost sfințite
prin stropire cu Agheasmă
Mare, de către Preasfințitul
Părinte Siluan. Ierarhul i-a
felicitat pe toți cei implicați

în realizarea acestui proiect și
le-a urat mult succes elevilor
și cadrelor didactice în noul an
de învățământ.
Manifestarea s-a încheiat
cu vizitarea de către participanți a sălilor de curs realizate
la etaj și cu o recepție oficială
oferită acestora.
În prezent, la Școala Generală Românească din Bătania
învață un număr de 120 de elevi, sub îndrumarea a 14 cadre
didactice. În același ansamblu
imobiliar funcționează și Grădinița Românească din Bătania.
Biroul de Presă
al Episcopiei Ortodoxe
Române din Ungaria

Conferință preoțească misionar-pastorală de toamnă și
aniversare în Episcopia din Ungaria
Sub conducerea Preasfințitului Părinte Episcop Siluan, vineri, 16 septembrie
2016, la Giula s-a desfășurat conferința
preoțească misionar-pastorală de toamnă
din cadrul Episcopiei Ortodoxe Române
din Ungaria, care a fost dedicată Anului comemorativ al
Sfântului Antim Ivireanul și al
tipografilor bisericești și Anului
omagial al educației religioase
a tineretului creștin ortodox, în
Patriarhia Română.
Ca de fiecare dată, conferința a fost precedată de săvârșirea
Sfintei Liturghii Arhierești, în
Catedrala Episcopală din Giula,
de un sobor format din preoții
și diaconii Episcopiei Ortodoxe
Române din Ungaria, condus de
Preasfințitul Părinte Siluan, care cu acest
prilej a aniversat și împlinirea vârstei de 45
de ani, aducând mulțumire Bunului Dumnezeu pentru toate binefacerile revărsate
asupra sa și asupra Episcopiei Ortodoxe
Române din Ungaria, asupra tuturor preoților și credincioșilor ei, pe care îi are în
purtarea sa de grijă. Răspunsurile la strană au fost date de monahiile de la Centrul
Eparhial din Giula, de la Așezământul
Monahal Românesc „Sfântul Ioan Botezătorul” din Budapesta, dar și de la Mânăstirea Robaia, din Arhiepiscopia Argeșului și
Muscelului, aflate în vizită la Giula, pentru
câteva zile, în frunte cu Maica Stareță Siluana. La eveniment a luat parte și Domnul

Consul General Florin Trandafir Vasiloni,
de la Giula.
În cadrul conferinței, care a urmat după
aceea, au fost prezentate două referate: Pr.
Ioan Bun, Paroh la Micherechi, a vorbit

despre „Sfântul Antim Ivireanul – Ierarh
erudit, cărturar și martir, în istoria Neamului Românesc; Rolul diasporei în misiunea
creștină contemporană”, iar Părintele Petru
Pușcaș, de la Parohia Giula Mică, a vorbit despre „Tipăriturile vechi bisericești la
parohiile ortodoxe românești din Ungaria;
Locul și rolul cărții în viața tinerilor din zilele noastre”.
Ambele referate au fost foarte bine pregătite și documentate și au scos în relief
atât personalitatea exemplară a Sfântului
Antim Ivireanul pentru Biserica Ortodoxă
Română, pentru spiritualitatea ortodoxă și
pentru păstrarea și consolidarea identității
românești, prin cărțile de cult tipărite de

el, dar și pentru întărirea legăturilor frățești
inter-ortodoxe cu alte neamuri, cât și valorile deosebite, în domeniul numeroaselor
cărți de cult, de secol XVII-XVIII, de la
Parohiile Românești din Ungaria, care au
fost adunate începând din anul
1989 în Colecția de obiecte
vechi bisericești, de la Episcopie și care cuprinde atât cărți
tipărite în timpul Sfântului Ierarh Antim Ivireanul și al altor
Ierarhi, cât și un exemplar din
Cazania lui Varlaam, din 1643.
Prezentările au fost urmate
de ample discuții și intervenții
din partea celorlalți preoți prezenți, dar și din partea Domnului Consul General Florin
Trandafir Vasiloni și au scos în
evidență valoarea deosebită a Sfintei Biserici Ortodoxe Române, în viața românilor
din Ungaria și a întregii diaspore românești.
Ierarhul a adus, încă o dată, mulțumire
Bunului Dumnezeu, pentru aceste eveniment important, de comuniune frățească și
zidire sufletească a clerului și tuturor celor
prezenți la slujire și la conferința preoțească și pentru toate darurile spirituale și binefacerile de care El ne face părtași.

Biroul de Presă
al Episcopiei Ortodoxe
Române din Ungaria
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Slujire Arhierească și concert al Corului „Pro Musica” din Giula,
la biserica „Pogorârea Duhului Sfânt” din Lugoj
Duminica a XVIII-a după Rusalii (25 septembrie 2016), a constituit un prilej de bucurie
și de activitate misionar-pastorală la biserica
cu hramul „Pogorârea Sfântului Duh” din Lugoj.
Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul
Eparhiei Ortodoxe Române din Ungaria, însoțit de Corul „Pro Musica”
din Giula au fost oaspeții acestei parohii lugojene, la care slujesc actualmente doi preoți: Părintele Paroh
Caius Capotescu și Părintele Sorin
Șutac, preot onorific și profesor de
religie la Școala Generală nr. 4 din
Lugoj.
Ierarhul a fost întâmpinat de
preoții slujitori, de copii îmbrăcați
în costume populare și având flori
în mâini și de credincioși, dar și de
Domnul Francisc Boldea, Primarul
Lugojului, iar din soborul slujitor la
Sfânta Liturghie, alături de ceilalți
clerici a făcut parte și Arhidiaconul
Claudiu Condurache, de la Catedrala Episcopală din Giula. Răspunsurile liturgice au fost
date cu însuflețire și profesionalism de Corul
Parohiei „Pogorârea Sfântului Duh”, din Lugoj, care este condus de Doamna Loredana
Radu, începând din anul 1998. Între oficialitățile care au mai luat parte la slujbă s-au
numărat și Domnul Petru Carebia, Primarul
Comunei Coșteiu, din județul Timiș, Domnul
Mazilu Gheorghe Dinel, Arhitect-Șef al orașului Lugoj, Domnul Lect. Univ. Dr. Ion-Cristian Cărpineanu, de la Inspectoratul Județean de
Poliție Timiș, și alții.
În cuvântul de învățătură, Preasfințitul Pă-

rinte Siluan a tâlcuit Evanghelia duminicală,
care se referă la începutul activității Mântuitorului Iisus Hristos și chemarea primilor Săi
Ucenici, prin pescuirea minunată de pe lacul
Ghenizaretului și a apreciat frumoasa lucrare misionar-pastorală care se desfășoară la

această biserică, atât prin numărul mare de
credincioși prezenți, dar și de copii care s-au
împărtășit cu Sfintele Taine, prin corul parohial, precum și prin frumusețea locașului de cult,
împodobit în cea mai mare parte cu pictură
bizantină.
Corul de la Parohia din Lugoj, împreună cu
Părintele Paroh Caius Capotescu au participat
în 28 mai 2016 la hramul Parohiei Cenadul
Unguresc (Magyarcsanad), aparținând Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria, așa încât
s-au pus bazele unei frumoase colaborări între
credincioșii de cele două părți ale graniței, din
România și Ungaria.

În acest context s-a înscris și vizita de
acum, de la Lugoj, a Corului „Pro Musica” din
Giula, care a luat ființă în anul 1991, în Ungaria, sub bagheta Domnului Profesor Gheorghe
Flueraș din Arad, iar din 2011 este condus de
tânărul Profesor Adrian Bughi, tot din Arad,
discipol al maestrului Flueraș, căruia îi continuă munca corală cu multă
dăruire și pasiune.
La finalul Sfintei Liturghii, Corul „Pro Musica” a prezentat în fața
credincioșilor lugojeni un frumos
concert de cântări religioase, care au
continuat atmosfera de comuniune
frățească românească și au încântat
inimile tuturor.
În semn de prețuire pentru vizita
efectuată, Părintele Paroh Caius Capotescu a oferit Corului „Pro Musica” o icoană a Maicii Domnului cu
Pruncul, iar Preasfințitului Părinte
Siluan o Cruce de binecuvântare.
Ierarhul a felicitat corul giulan și pe
Domnul Profesor Adrian Bughi pentru concertul prezentat și progresele înregistrate prin
munca stăruitoare și consecventă efectuată
împreună, dorindu-le mult ajutor de la Bunul
Dumnezeu și multe realizări și pe mai departe
și a mulțumit gazdelor pentru primirea făcută.
Oaspeții din Ungaria au fost invitați apoi
și la o agapă frățească, oferită prin grija Părintelui Paroh Caius Capotescu și a Parohiei
„Pogorârea Sfântului Duh” din Lugoj.

Biroul de Presă
al Episcopiei Ortodoxe
Române din Ungaria

Sfântul Siluan Athonitul sărbătorit la Giula
Sfântul Siluan Athonitul (18661938), monah ortodox rus care s-a
nevoit în Sfântul Munte Athos, fiind
foarte cunoscut și îndrăgit pentru viața, smerenia, înțelepciunea și echilibrul duhovnicesc de care a dat dovadă, dar și pentru rugăciunile înălțate
cu stăruință pentru mântuirea tuturor
popoarelor pământului, a fost sărbătorit și de către românii ortodocși din
Giula, oraș în care se găsește Reședința Episcopiei Ortodoxe Române
din Ungaria, Catedrala Episcopală,
dar și un Paraclis din lemn închinat
Acoperământului Maicii Domnului
și Sfântului Siluan.
Cu acest prilej, la fel ca în anii
trecuți, a fost săvârșită Sfânta Liturghie Arhierească în acest Paraclis,
de către Preasfințitul Părinte Siluan,
Episcopul Eparhiei Ortodoxe Române din Ungaria, care și-a sărbătorit
astfel pe Sfântul său Ocrotitor. Din
soborul slujitor au mai făcut parte Părintele Visarion Tuderici, Secretarul
Eparhial al Episcopiei din Ungaria
și Profesor de Religie la Școala Ge-

nerală din Micherechi (Méhkerék),
Părintele Florin Olteanu, Protopop
de Giula și Paroh la Chitighaz (Kétegyháza), Părintele Petru Pușcaș, Paroh la biserica din Giula Mică (cartier al orașului Giula) și Arhidiaconul
Claudiu Condurache, de la Catedrala
Episcopală, iar răspunsurile la strană
au fost date de Monahiile de la Centrul Eparhial din Giula, din Arhiepiscopia Aradului și de la Mânăstirea
Robaia, din Arhiepiscopia Argeșului
și Muscelului, aflate în vizită pentru
câteva zile în Episcopia din Ungaria.
Între acestea s-a numărat și Maica
Stareță Siluana Teculescu, care la
rândul său și-a sărbătorit Ocrotitorul,
la fel ca și unul dintre tinerii și credincioșii veniți din Arad, care au dorit să fie prezenți la acest eveniment.
Au participat, de asemenea și credincioși giulani, între ei numărându-se
și Domnul Ioan Budai, fost Director
al Liceului Românesc „Nicolae Bălcescu” din localitate.
În cadrul slujbei, la momentul
potrivit, Ierarhul a hirotesit întru

Protosinghel pe Părintele Visarion
Tuderici, care de mai mulți ani își
desfășoară cu sârguința activitatea în
această Episcopie.
În cuvântul de învățătură, rostit
la final, Preasfințitul Părinte Siluan a
adus mulțumire Bunului Dumnezeu
pentru acest prilej fericit de a-l sărbători și la Giula pe Sfântul Siluan
Athonitul și a vorbit despre viața sa
exemplară, care ne încredințează pe
toți că Dumnezeu îl cheamă la sfințenie pe orice om din lumea aceasta,
fără a căuta la viața, pregătirea sa intelectuală sau poziția pe care o ocupă
vremelnic în societate, având cu toții
posibilitatea de a răspunde acestei
chemări, dar a subliniat și faptul că
mântuirea presupune o luptă stăruitoare cu noi înșine, cu încercările din
această lume și cu ispitele celui viclean, la care și Sfântul Siluan a făcut
față cu prisosință ani întregi. Având
însă harul lui Dumnezeu și primind
de la începutul nevoințelor sale, mari
daruri duhovnicești, care l-au încredințat că Dumnezeu este aproape

de fiecare dintre noi și ne ajută, iar
îmbunătățirea spirituală și mântuirea
omului sunt cu adevărat țeluri demne
de urmat în această viață, în ciuda
tuturor încercărilor de care nimeni
dintre noi nu este scutit, Sfântul Siluan rămâne peste veacuri un dascăl al
nostru în privința viețuirii spirituale
și un ajutător puternic pentru lumea
întreagă, dar mai ales pentru cei care
îl simt aproape și îi cer sprijinul în
rugăciune. Ierarhul a mulțumit tuturor celor care în această zi au ales să
vină la Paraclisul Episcopal din Giula, pentru a-l cinsti pe Sfântul Siluan
Athonitul și a se bucura împreună de
binefacerile pe care el le-a revărsat
peste lume, prin darul lui Dumnezeu.
Atmosfera de comuniune frățească ortodoxă și românească a continuat apoi și la agapă ce a avut loc la
Centrul Eparhial din Giula.

Biroul de Presă
al Episcopiei Ortodoxe
Române din Ungaria

4

BULETINUL EPISCOPIEI

Aniversarea a 70 de ani de la înființarea
Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria
(Urmare din numărul anterior)
După anul 1989, anul unor schimbări profunde în întreaga Europă, se poate vorbi de o
nouă etapă în istoricul Eparhiei româneşti din
Ungaria.
În anul 1993, a fost aprobat un nou Statut de
organizare şi funcţionare al Vicariatului, care
avea ca episcop locum-tenens pe Preasfinţitul
Timotei Seviciu, Episcopul Aradului.
În toamna anului 1994, Preafericitul Patriarh Teoctist a efectuat o vizită în Ungaria.
Pe lângă vizitarea Vicariatului Ortodox Român
din Ungaria preafericirea sa a avut ocazia de
a se întâlni și cu reprezentanții de seamă ai
Statului Ungar. La întâlnirea cu președintele
Republicii, Göncz Árpád, s-a discutat despre
posibilitatea trimiterii unui episcop român în
Ungaria, care va administra eparhia română din
Ungaria. În acest sens, preșdintele Republicii
chiar l-a rugat pe patriarhul Teoctist, să trimite
preoți și un episcop pentru credincioșii români.
Funcţionarea până în anul 1997 a acestei
structuri bisericeşti ca Vicariat, fără prezenţa
unui ierarh, trebuia reglementată canonic. Astfel, Sfântul Sinod al Bisericii noastre, în şedinţa
sa de lucru din 13-14 februarie 1997, la dorinţa
preoţilor şi credincioşilor români din Ungaria,
a reactualizat și a pus în aplicare hotărârile sinodale din 1950 şi 1953, ca răspuns la hotărârea
Congresului Naţional de la Giula, din 27 martie
1946, privitoare la înfiinţarea Episcopiei, căreia
să i se asigure conducere ierarhică directă.
Un moment foarte important al vieţii bisericeşti din Eparhia de la Giula l-a reprezentat
definitivarea în anul 1998 a Statutului de organizare şi funcţionare al Eparhiei, adoptat într-o
formă iniţială în şedinţa Adunării Eparhiale din
10 iunie 1998, pentru ca – în urma amendamentelor aduse de către Sfântul Sinod – Adunarea
Eparhială de la Giula să-şi însuşească Statutul
cu aceste amendamente, în şedinţa sa din data
de 11 decembrie 1998.
Un alt moment important în organizarea
vieţii bisericeşti din cadrul Eparhiei de la Giula
l-a constituit alegerea unui ierarh titular.
Astfel, în aceeaşi şedinţă din 11 decembrie
1998, desfăşurată sub preşedinţia Preasfinţitului Timotei al Aradului, după ce membrii
Adunării Eparhiale au fost înştiinţaţi despre
aprobarea de către Sfântul Sinod a Statutului
acestei Episcopii, inclusiv a amendamentelor
care vizau contextul specific în care aceasta
urma să îşi desfăşoare activitatea, unii dintre
membri au solicitat transformarea Adunării
Eparhiale în Colegiu Electoral, în vederea
alegerii ierarhului titular, fără ca aceasta să aibă
loc la data respectivă. Cu această ocazie s-a
propus o listă de candidaţi, care urma să fie
analizată
şi
aprobată
de
că-
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tre
Sfântul
Sinod
al
Bisericii
Ortodoxe Române.
În şedinţa sa din decembrie 1998, Sfântul
Sinod al Bisericii noastre, luând act de desfăşurarea lucrărilor Adunării Eparhiale de la Giula,

Preasfințitul Părinte Sofronie Drincec,
Primul Episcop al Eparhiei
(1999-2007)
din data de 11 decembrie 1998, în cadrul cărora a fost însuşit Statutul Eparhiei (cu amendamentele aduse de Sfântul Sinod), a hotărât să
se comunice PS Episcop Timotei al Aradului
acordul Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe
Române pentru nominalizarea următorilor candidaţi pentru alegerea ierarhului titular al Episcopiei Ortodoxe Române de la Giula-Ungaria:
P.Cuv. Protos. Sofronie Drincec, P.Cuv. Daniel Stoenescu şi P.Cuv. Nestor Iovan. S-a mai
hotărât să se încredinţeze PS Episcop Timotei
al Aradului mandatul de a convoca, în cel mai
scurt timp posibil, Adunarea Eparhială care să
se transforme în Colegiu Electoral, în vederea
alegerii viitorului Episcop de la Giula.
La şedinţa Colegiului Electoral din data
de 30 ianuarie 1999, a fost ales ca Episcop al
acestei Eparhii Preasfinţitul Părinte Sofronie
Drincec, fiind confirmat în această treaptă în
şedinţa de lucru a Sfântului Sinod al BOR din
4 februarie 1999.
În seara zilei de 20 februarie, s-a săvârşit
anunţarea şi chemarea Ipopsifiului la treapta arhieriei, în prezenţa Preasfinţitului Episcop Dr.
Ioan Mihălţan al Oradiei, a Preasfinţitului Vasile Someşeanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului şi Clujului şi a Preasfinţitului Iustin Sigheteanul, Arhiereu-vicar al

Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului, fiind
de faţă reprezentanţi ai autorităţilor de stat din
România şi Ungaria, clerul Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria, numeroşi credincioşi,
precum şi un ales sobor de preoţi, monahi şi
monahii din România.
La sfârşitul Sfintei Liturghii, Preasfinţitul
Părinte Teofan Sinaitul, Episcop-vicar patriarhal, a dat citire Gramatei patriarhale de numire
în funcţia de Episcop al Episcopiei Ortodoxe
Române din Ungaria a Preasfinţitului Părinte
Sofronie. Părintele Patriarh a înmânat noului
episcop cârja, simbol al demnităţii episcopale
şi l-a îmbrăcat cu mantia arhierească, aşezându-l în tronul episcopal din Catedrala „Sfântul
Nicolae” din Giula, a Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria.
La scurt timp după instalarea Preasfinţitului Părinte Episcop Sofronie, Sfântul Sinod al
Bisericii Ortodoxe Române a decis ca Eparhia
Ortodoxă Română din Ungaria să fie afiliată
Mitropoliei Banatului.
Anul 2007 a reprezentat pentru Episcopia
Ortodoxă Română din Ungaria, primirea unui
nou arhiereu în persoana Preasfinţitului Părinte Episcop Siluan Mănuilă, ales în postul lăsat
vacant prin alegerea şi mai apoi întronizarea
Preasfinţitului Părinte Episcop Sofronie Drincec în scaunul episcopal al Oradiei. Colegiul
Electoral al Episcopiei Ortodoxe Române din
Ungaria, întrunit în şedinţă extraordinară de lucru, la data de 11 martie 2007, sub preşedinţia
ÎPS Mitropolit Nicolae al Banatului, delegatul
Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române,
fiind de faţă şi Preasfinţitul Părinte Episcop
Timotei al Aradului, a ales în unanimitate pe
P.Cuv. Părinte Arhimandrit Siluan Mănuilă
în demnitatea de Episcop al Eparhiei Ortodoxe Române din Ungaria. Alegerea Colegiului
Electoral de la Giula a fost validată de Sfântul
Sinod al Bisericii Ortodoxe Române la 21 iunie
2007, iar hirotonia şi întronizarea PS Episcop
Siluan, a avut loc în Catedrala Episcopală din
Giula, în ziua de 8 iulie 2007, sub protia ÎPS
Mitropolit Nicolae al Banatului, înconjurat de
un sobor de arhierei, fiind de faţă autorităţi
religioase şi civile din România şi Ungaria.
Bucuria prilejuită de această mare sărbătoare a
Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria s-a
revărsat asupra tuturor celor prezenţi, ierarhi,
preoţi, diaconi, monahi, monahii, diplomaţi,
conducători ai instituţiilor româneşti şi maghiare, şi asupra sutelor de credincioşi, din Ungaria
şi România, prezenţi la acest eveniment.

(Continuare în numărul
următor al Buletinului)
Pr. Marius Maghiaru,
Protopop de Budapesta
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