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FESTIVALUL DE PĂSTRARE ȘI PROMOVARE  
A TRADIȚIILOR POPULARE ROMÂNEȘTI  

„LA OBÂRȘII, LA IZVOR”, EDIȚIA A IX-A, LA GIULA
Duminică (2 octombrie 

2016), la Giula, în Ungaria, 
s-a desfășurat cea de a IX-a 
ediție a Festivalului de păs-
trare și promovare a tradițiilor 
populare românești intitulat 
„La obârșii, la izvor”. Mani-
festarea a fost organizată de 
Episcopia Ortodoxă Romană 
din Ungaria, cu sprijinul Con-
siliului Județean Caraș-Seve-
rin, al Fondului de Subvenții 
din cadrul Ministerului Resur-
selor Umane de la Budapesta, 
al Institutului Cultural Român 
din Budapesta, al Consula-
tului General al României la 
Giula, al Autoguvernării pe 
Țară a Românilor din Ungaria 
(AȚRU) și al Autoguvernării 
de Naționalitate Română din 
Giula, iar evenimentul din 
acest an s-a bucurat de partici-
parea și binecuvântarea a doi 
Ierarhi: Preasfințitul Părinte 
Siluan, Episcopul Eparhiei 
Ortodoxe Române din Un-
garia, gazda manifestărilor și 
Preasfințitul Părinte Lucian, 
Episcopul Caransebeșului. A 
fost prima dintre cele 9 ediții, 
la care alături de Chiriarhul 
locului a participat și un alt 
Ierarh din cadrul Patriarhiei 
Române.

Ca de fiecare dată, eveni-
mentul cultural-artistic a fost 
precedat de săvârșirea Sfintei 
Liturghii în Catedrala Episco-
pală din Giula, unde au coli-
turghisit Preasfințitul Părinte 
Episcop Lucian și Preasfințitul 
Părinte Siluan, împreună cu 
un numeros sobor de preoți și 
diaconi, din cele două Epar-
hii, din care au făcut parte 

Părintele Arhimandrit Con-
stantin Timiș, Vicar Eparhial 
al Episcopiei Caransebeșului, 
Părinte Origen Sabău, Con-
silierul Cultural al Episcopiei 
din Ungaria și Paroh la Apa-
teu (Körösszegapáti), Părin-

tele Teodor Marc, Consilierul 
Economic al Episcopiei din 
Ungaria și Parohul Catedralei 
din Giula și mai mulți diaconi. 
Răspunsurile liturgice au fost 
date cu competență și profe-
sionalism de grupul psaltic 
„Ethos” al Episcopiei Caran-
sebeșului, iar la slujbă au par-
ticipat mulți credincioși din 
Giula și alte localități apropi-
ate din Ungaria (Micherechi, 
Chitighaz), dar și din Româ-
nia, de la Arad, Oradea, sau 
Lipova și Chelmac, de unde, 
la fel ca și în anii trecuți a 
venit un grup organizat. Au 
fost prezente, de asemenea și 
multe oficialități, ca de pildă: 
Domnul Florin Trandafir Va-
siloni, Consulul General al 
României la Giula, Domnul 
Ioan Fodoreanu, Consulul 
General al României la Seghe-
din, Doamna Gabriela Matei, 

Directorul Institutului Cul-
tural Român de la Budapesta 
(ICR), Domnul Tiberiu Iuhas, 
Președintele Autoguvernării 
pe Țară a Românilor din Un-
garia (AȚRU), Domnul Silviu 
Hurduzeu, Președintele Consi-

liului Județean Caraș Severin, 
Domnul Vicepreședinte Ionuț 
Popovici, Domnul Director 
Executiv Cristian Bitea, Dom-
nul Gheorghe Țunea, Directo-
rul Centrului Județean pentru 
Păstrarea și Promovarea Cul-
turii Tradiționale Caraș-Se-
verin, Domnul Dan Liuț, Di-
rector la Casa de Cultură din 
Bocșa, Domnul Prof. Univ. 
Dr. Aurel Darău, Prorector la 
Universitatea „Vasile Goldiș” 
din Arad, Domnul Prof. Univ. 
Dr. Virgiliu Jireghie, Director 
de Imagine și Domnul Prof. 
Univ. Dr. Ing. Maior Corne-
liu, Director în cadrul aceleași 
Universități, Doamna Maria 
Gurzău Czegledi, Directorul 
Liceului Românesc „Nicolae 
Bălcescu” din Giula, ș.a. Între 
cei care au luat parte la Sfân-
ta Liturghie s-au numărat și 
membrii Ansamblului Folclo-

ric „Semenicul” din Reșița, 
care au venit prin oraș și s-au 
rugat apoi în Catedrala Epi-
scopală din Giula îmbrăcați în 
frumoasele lor costume popu-
lare românești din zona Bana-
tului de Munte.

Cuvântul de învățătură 
al duminicii a fost rostit de 
Preasfințitul Părinte Episcop 
Lucian, care și-a exprimat bu-
curia de a fi din nou prezent în 
mijlocul românilor din Unga-
ria, pentru a-i întări pe aceștia 
în păstrarea și afirmarea iden-
tității lor naționale românești 
și ortodoxe și a vorbit despre 
felul cum poate și trebuie să 
dobândească creștinul ferici-
rea cea veșnică și vremelnică, 
prin paza poruncilor Mântu-
itorului Hristos. Preasfințitul 
Părinte Siluan a adus mulțu-
mire Bunului Dumnezeu, dar 
și oaspeților din Episcopia 
Caransebeșului, în frunte cu 
Preasfințitul Părinte Episcop 
Lucian și cu Domnul Preșe-
dinte al Consiliului Județean, 
care i-au sprijinit în organiza-
rea evenimentului cultural și 
bisericesc din acest an.

Festivalul folcloric a de-
butat după amiază pe scena 
Centrului Cultural de la Li-
ceul Românesc „Nicolae Băl-
cescu” din Giula și i-a avut în 
centrul atenției, ca protago-
niști, pe artiștii consacrați, dar 
și pe tinerii foarte talentați, in-
terpreți de muzică populară și 
dansatori, membri ai Ansam-
blului Folcloric „Semenicul”, 
din Reșița, aflat în prezent sub 

(Continuare în pag. a 2-a)
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egida Centrului pentru Păs-
trarea și Promovarea Culturii 
Tradiționale Caraș Severin 
și care a fost înființat în anul 
1969, fiind una dintre cele mai 
longevive formații de acest fel 
din România. Aceștia au fost 
susținuți pe durata întregii ma-
nifestări de orchestra „Virtuo-
zii Semenicului”, condusă de 
maestrul Petrică Viță, iar pre-
zentarea spectacolului a fost 
făcută cu mult tâlc și inspirație 
de Domnul Dan Liuț, realiza-
tor de emisiuni tv și Director 
la Casa de Cultură din Bocșa. 
În deschiderea acestui Festiva-
lul, la care participă preoți și 
credincioși din toate Parohiile 
aparținând Episcopiei Orto-
doxe Române din Ungaria, 
au luat cuvântul Preasfințitul 
Părinte Siluan, care a adus 
mulțumire tuturor celor care 
au ajutat în realizarea ediției 

din acest an și în special artiș-
tilor și autorităților din Caraș 
Severin, reprezentanților In-
stitutului Cultural Român din 
Budapesta, ai Consulatului 
General al României la Giula, 
ai Liceului Românesc din Giu-
la, ai AȚRU și ai Autoguver-
nării de Naționalitate Română 
din Giula, precum și Fondului 
de Subvenții din cadrul Minis-
terului Resurselor Umane de 
la Budapesta, dar și Părintelui 
Consilier Cultural Origen Sa-
bău și Părintelui Arhimandrit 
Calinic Covaci, Consilierul 
Administrativ-Bisericesc, care 
s-au ocupat de organizare și 
au mai vorbit, de asemenea, 
Preasfințitul Părinte Lucian, 
Domnul Președinte Silviu 
Hurduzeu și Domnul Consul 
General Florin Trandafir Va-
siloni, exprimându-și cu toții 
bucuria de a participa la acest 
eveniment și toată susținerea 

pentru desfășurarea lui.
Un element inedit al ediți-

ei din acest an a Festivalului 
l-a constituit și expoziția de 
costume populare românești 
vechi, reprezentând cele pa-
tru zone folclorice al județu-
lui Caraș-Severin, care a fost 
amenajată cu multă sârguin-
ță și pricepere de Doamnele 
Muzeografe Carmen Neuman 
și Florica Fara, de la Muzeul 
Județean de Etnografie și al 
Regimentului de Graniță din 
Caransebeș, precum și cos-
tumele populare mai noi, din 
colecția familiei Ionașcu, din 
Reșița, care au fost expuse pe 
scena spectacolului.

Tot în deschiderea Festi-
valului, echipa de tineri dan-
satori din Giula, ai Centrului 
de Documentare și Informare 
al AȚRU, au prezentat două 
jocuri tradiționale românești 
din Aletea și Micherechi, iar 

programul prezentat de tine-
rii și consacrații dansatori ai 
Ansamblului „Semenicul” a 
fost structurat pe forma unui 
dialog între generații, care are 
ca scop prezentarea, punerea 
în valoare, dar și ducerea mai 
departe a acestor tradiții ine-
stimabile ale Neamului Ro-
mânesc.

Festivalul folcloric de la 
Giula s-a încheiat cu o horă 
la care au fost invitați și spec-
tatorii, s-a bucurat din nou de 
mult succes și a încântat su-
fletele tuturor participanților, 
fiind răsplătit de aceștia cu ro-
pote de aplauze și s-a încheiat 
cu invitația adresată tuturor de 
a se bucura în continuare de 
frumoasa ospitalitate româ-
nească, cu bucate tradiționale.

Biroul de Presă
al Episcopiei Ortodoxe
Române din Ungaria

(Urmare din pagina 1-a)  

Slujire Arhierească și pomenire la Parohia Chitighaz
În Duminica a XX-a după Rusalii (9 

octombrie 2016), a Învierii fiului văduvei 
din Nain, Preasfințitul Părinte Siluan, Epi-
scopul Eparhiei Ortodoxe 
Române din Ungaria, s-a 
aflat în mijlocul credin-
cioșilor din Parohia Chiti-
ghaz (Kétegyháza).

Ierarhul a săvârșit 
Sfânta Liturghie Arhie-
rească, dar și slujba de 
Parastas, la împlinirea a 
6 săptămâni de la trecerea 
la cele veșnice a Doamnei 
Preotese Elena Olteanu 
(1974-2016), soția Părin-
telui Paroh Florin Olteanu 
și cadru didactic la Liceul 
Românesc „Nicolae Băl-
cescu” din Giula între anii 2004-2016.

La Sfânta Liturghie au luat parte credin-
cioșii chitighăzeni, numeroși credincioși 
din Arad și Vladimirescu, localitatea natală 
a Părintelui Florin Olteanu și a Doamnei 
Preotese Elena Olteanu, cadre didactice 
și elevi de la Liceul Românesc din Giula, 
precum și membrii Corului „Pro Musica” 
din același oraș. Din soborul slujitor, la 
Sfânta Liturghie, alături de Ierarh, au mai 

făcut parte Părintele Florin Olteanu, Paroh 
la Chitighaz și Protopop de Giula, Părintele 
Prof. Univ. Dr. Constantin Rus, Profesor de 

Drept la Facultatea de Teologie Ortodoxă 
„Ilarion V. Felea” și Paroh la biserica Șega 
I, din Arad, Părintele Matei Nedeloni, din 
Bouțar, Protopopiatul Caransebeș, Arhi-
diaconul Claudiu Condurache și Diaconul 
Emanuel Văduva, de la Catedrala Episco-
pală din Giula, iar la slujbă au participat 
și oficialități, ca de pildă Doamna Maria 
Gurzău Czegledi, Directorul Liceului Ro-
mânesc „Nicolae Bălcescu” din Giula și 

Domnul Petru Sălăjan, Directorul Școlii 
Generale Românești din Aletea (Elek).

În cuvântul de învățătură, Preasfințitul 
Părinte Siluan a vorbit 
credincioșilor despre mi-
nunea Învierii fiului vă-
duvei din Nain, săvârșită 
prin puterea dumnezeias-
că a Mântuitorului nostru 
Iisus Hristos, dar și despre 
importanța deosebită a 
credinței în viața creștinu-
lui ortodox, care dincolo 
de toate lucrurile pe care 
le poate realiza aici pe pă-
mânt, își temeluiește viața 
pe stânca cea neclintită a 
poruncilor și învățături-
lor Domnului Hristos, ce 

constituie comoara cea mai de preț pentru 
orice creștin.

Îndată după Sfânta Liturghie a urmat 
îndătinata slujbă a Parastasului, la soborul 
slujitor mai adăugându-se și alți clerici, din 
cadrul Episcopiei din Ungaria: Părintele 
Arhimandrit Calinic Covaci, Consilierul 
Administrativ-Bisericesc al Episcopiei și 
Paroh la Otlaca Pustă (Pusztaottlaka) și Pă-

(Continuare în pag. a 3-a)
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Slujire Arhierească și pomenire la Parohia Chitighaz

Sfânta Cuvioasă Parascheva sărbătorită la Giula

rintele Aurel Bătrân, Paroh la Bichișceaba 
(Békéscsaba).

Ierarhul a subliniat în câteva cuvinte 
personalitatea, modelul de viață, credința 
și realizările importante din viața Doamnei 
Preotese Elena Olteanu, care i-a fost ală-
turi Părintelui Paroh Florin Olteanu vreme 
de 23 de ani, iar 12 ani a desfășurat și o 
prodigioasă activitate la Liceul Românesc 
din Giula, unde s-a arătat a fi o talentată și 
competentă profesoară de limba română și 
engleză, cultură și civilizație românească, 
dar și de religie, fiind foarte apreciată de 
colegi și de toți elevii săi.

Născută la Vladimirescu (în județul 
Arad), în 24 aprilie 1974, Elena Olteanu 
a urmat cursurile Școlii Generale din lo-
calitatea natală, Liceul Chimic din Arad 
(1988-1992), Facultatea de Teologie Lite-

re a Universității din Oradea (1993-1997), 
Facultatea de Jurnalistică Engleză, la Uni-
versitatea de Vest „Vasile Goldiș” din Arad 
(2001-2006) și un Master în Limba Româ-
nă, la Universitatea de Stat „Aurel Vlaicu” 
din Arad (2007-2009). Între 2002-2004 a 
colaborat cu revista „Foaia Românească” 
din Giula, în calitate de redactor și jurna-
list, iar între 2008-2016 a scris mai multe 
articole pentru revista „Licurici” a Liceului 
Românesc din Giula. Dumnezeu le-a dăru-
it și două fiice: pe Maria, născută în 1998 
și pe Andreea, care a văzut lumina zilei în 
anul 2001. Cariera didactică și-a început-o 
temporar, tot la Liceul Românesc din Giu-
la, în 1997-1998, iar din 2004 a fost per-
manent profesoară în cadrul aceluiași Li-
ceu, pe care l-a slujit cu multă credincioșie, 
profesionalism și devotament, până când 
o suferință necruțătoare i-a curmat viața și 

această profesie și i-a deschis înainte calea 
spre lumea veșniciei, în Împărăția Ceruri-
lor.

Slujirea de la Chitighaz, din această du-
minică, a constituit astfel, atât un prilej de 
activitate misionar-pastorală, pentru cre-
dincioși de diferite vârste și categorii, adu-
nați de cele două părți ale graniței, la aceas-
tă biserică românească din Ungaria, cât și 
o ocazie binecuvântată de a exprima recu-
noștința față de o vrednică fiică a Neamu-
lui Românesc și a Bisericii Străbune, care 
și-a consacrat viața și activitatea familiei, 
slujirii oamenilor și lui Dumnezeu, precum 
și formării tinerilor pe altarul educației și a 
spiritualității românești și ortodoxe.

Biroul de Presă
al Episcopiei Ortodoxe
Române din Ungaria

Sfânta Cuvioasă Parascheva, de la Iași, cea 
mult folositoare și Ocrotitoarea Moldovei, a fost 
sărbătorită așa cum se cuvine și la Catedrala Epi-
scopală din Giula, în ziua ei de prăznuire (14 oc-
tombrie 2016).

Dacă în Arhiepiscopia Iașilor îi sunt închinate 
35 de biserici, în Arhiepiscopia Bucureștilor pes-
te 33 de biserici, în Arhiepiscopia 
Sibiului are 47 de locașuri ce cult 
ce îi poartă numele, în multe alte 
Eparhii din țară, dar și din străi-
nătate, există numeroase biserici 
ridicate în cinstea ei, iată că și 
la românii ortodocși din Unga-
ria, în orașul Giula, în anul 1834 
a fost construită o biserică, din 
dragoste și evlavie pentru Sfânta 
Cuvioasă Parascheva. Mai întâi 
a fost ridicată o biserică de pă-
mânt, acoperită cu șindrilă, iar în 
perioada anilor 1861-1864 a fost 
construită o frumoasă biserică de 
zid, ce dăinuiește și funcționează 
neîntrerupt, până în ziua de astăzi. Aceasta a fost 
sfințită, la finalizarea ei, în 1864, de Episcopul 
Procopie Ivașcovici, al Aradului.

Deoarece actualmente, biserica din cartierul 
numit „Giula Mică”, sau „Orașul Mic Româ-
nesc”, se află încă într-un amplu proces de resta-
urare și înfrumusețare, slujba de hram închinată 
Sfintei Cuvioase Parascheva a fost săvârșită în 
Catedrala Episcopală din Giula, numită și bi-
serica din Orașul Mare Românesc. Din soborul 
slujitor, condus de Preasfințitul Părinte Siluan, 
Episcopul Eparhiei Ortodoxe Române din Unga-
ria, au făcut parte clerici, preoți și diaconi, din 
Ungaria și România: Părintele Arhimandrit Cali-
nic Covaci, Consilierul Administrativ-Bisericesc 
al Episcopiei și Paroh la Otlaca Pustă, Părintele 
Teodor Marc, Consilierul Economic al Episcopi-
ei și Parohul Catedralei, Părintele Petru Pușcaș, 
Paroh la Giula Mică și gazda acestei manifestări, 

Părintele Dumitru Milan, de la Parohia Văr-
șand, Părintele Traian Moțiu, de la Parohia Pilu 
și Părintele Vasile Chindriș de la Variașu Mare, 
cele trei Parohii făcând parte din Arhiepiscopia 
Aradului, Arhidiaconul Bartolomeu Trofin, din 
Arhiepiscopia Tomisului, Arhidiaconul Claudiu 
Condurache și Diaconul Emanuel Văduva, de la 

Catedrala Episcopală din Giula. Răspunsurile la 
strană au fost date de cântăreți de la Catedrală 
și de la biserica din Giula Mică, iar la slujbă au 
participat credincioși de la cele două biserici ro-
mânești din Giula, de la Otlaca Pustă, din Arad, 
de la Pilu și de la Vărșand, precum și mai multe 
oficialități, între care îi menționăm pe Domnul 
Tiberiu Iuhas, Președintele Autoguvernării pe 
Țară a Românilor din Ungaria (AȚRU), Dom-
nul Mihai Cerhati, Președintele Autoguvernării 
Românești Locale din Giula, Domnul Ioan Tat, 
Președintele Autoguvernării Românești Locale 
din Șărcad, Doamna Delia Covaci, Directorul 
Executiv și Redactorul Șef al Săptămânalului 
„Cronica” al AȚRU, Domnul Florin Olteanu, 
Profesor la catedra de limba română a Institu-
tului Pedagogic din Sarvaș, Domnul Vlaș Doru, 
Directorul Firmei de Mobilă Vlaș SRL, din Arad, 
Domnul Gabriel Gurzău din Giula, Domnul Dr. 

Robert Cozma din Budapesta, Doamna Ing. 
Stăncuța Pantoș și Domnul Ing. Cordoș Axente, 
ambii din Pilu, care au susținut din punct de ve-
dere material desfășurarea hramului, ș.a.

În cuvântul de învățătură, Preasfințitul Părin-
te Siluan a vorbit despre viața Sfintei Cuvioase 
Parascheva și modelul absolut pe care îl dau 

Sfinții tuturor creștinilor și oame-
nilor din această lume, prin nevo-
ințele vieții lor și mai ales prin ha-
rul lui Dumnezeu, ce le hrănește 
sufletele și îi face asemenea Lui, 
prin dragostea lor desăvârșită față 
de El, pe care doresc să ne-o îm-
părtășească și nouă, celor care îi 
cinstim cu credință și îi chemăm 
în ajutor, în rugăciunile noastre.

A urmat apoi sfințirea colivei, 
pregătită de Monahiile de la Cen-
trul Eparhial, iar la final, Părintele 
Petru Pușcaș a transmis mulțumiri 
credincioșilor care au onorat cu 
prezența lor sărbătoarea hramului 

bisericii din Giula Mică, membrilor Consiliului 
Parohial și tuturor celor care au contribuit la or-
ganizarea acestei manifestări.

În Catedrală au fost aduse spre închinare un 
veșmânt al Sfintei Cuvioase Parascheva, primit 
de biserica din Giula Mică în anul 2006, din 
partea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, pe 
vremea când era Mitropolitul Moldovei, precum 
și o impunătoare icoană bizantină cu Sfânta Pa-
rascheva, din colecția Domnului Gabriel Gurzău, 
din Giula.

Potrivit obiceiului, toți cei prezenți la slujbă 
au fost invitați apoi și la o agapă frățească, oferi-
tă din partea Consiliului Parohial al bisericii din 
Giula Mică.

Biroul de Presă
al Episcopiei Ortodoxe
Române din Ungaria
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Hramul Parohiei Valdemoro și alte activități misionare  
în Episcopia Spaniei și Portugaliei

Parohia Ortodoxă Română Valdemoro, din 
Protopopiatul Madrid Sud, închinată Sfinţilor 
Mărturisitori Visarion Sarai, Sofronie de la 
Cioara şi Oprea Miclăuş, şi-a sărbătorit cu an-
ticipaţie hramul.

La acest eveniment, răspunzând invitaţiei 
adresate de Părintele Paroh Dorin Sas şi având 
binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh 
Daniel şi a Preasfinţitului Părin-
te Timotei, Episcopul Spaniei şi 
Portugaliei și Chiriarhul locului, 
a participat Preasfinţitul Părinte 
Siluan, Episcopul Eparhiei Orto-
doxe Române din Ungaria.

Sărbătoarea hramului a fost 
precedată de Festivalul Folcloric 
de Cântec și Joc Românesc, inti-
tulat „La porțile dorului” și ajuns 
la cea de-a doua ediție, care s-a 
desfășurat sâmbătă seara (15 oc-
tombrie 2016), într-un parc fru-
mos amenajat, din centrul orașului 
Valdemoro, numit Parcul Ducelui 
de Ahumada (Parque Duque de Ahumada).

Festivalul a fost organizat de Parohia din 
Valdemoro, împreună cu Primăria orașului 
(Ayuntamiento de Valdemoro) și cu Asociația 
socio-culturală „Armonia”, a Parohiei.

Spectacolul a fost prezentat de Domnul 
Alexa Pop și Doamna Ileana Daniela Mol-
dovan, Președintele Asociației „Armonia” și 
a fost onorat de prezența Domnului Sergio 
Parra, Consilier pe Probleme de Educație și 
Cultură, în cadrul Primăriei Municipiului Val-
demoro, de alți reprezentanți ai autorităților 
locale, precum și de foarte mulți spectatori, 
români și spanioli, deopotrivă.

Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul ro-
mânilor din Ungaria, prezent la eveniment, a 
adresat un mesaj părintesc, de binecuvântare, 
tuturor participanților, pe care i-a felicitat pen-
tru manifestare și pentru preocuparea de a păs-
tra cu atâta grijă frumoasele costume populare, 
cântecele și jocurile românești, ce au încântat 
inimile tuturor.

Pe scenă au urcat, rând pe rând: grupul de 
copii „Mugurașii” ai Școlii Parohiale „Sfinții 
Mărturisitori”, din Valdemoro, formația „Pla-
iuri Românești” din Alcalá de Henares, grupul 
folcloric „Someșul”, al Asociației „Tradițiile 
noastre” („Nuestras Costumbres”), din loca-
litatea Rivas Vaciamadrid, solista Valentina 
Suciu Turdean, din Bistrița-Năsăud, precum 
și gazdele acestei manifestări, membrii gru-
pului „Armonia”, al Parohiei Ortodoxe Româ-
ne „Sfinții Mărturisitori Visarion, Sofronie și 
Oprea”, din Valdemoro.

Într-o atmosferă curat românească, înveș-

mântați în straiele specifice portului nostru na-
țional, dansatorii au adus pe scena festivalului 
jocuri tradiționale din toate zonele geografice 
ale Patriei, iar publicul român și spaniol a răs-
plătit prestația artiștilor cu îndelungi și bine-
meritate aplauze.

Fiecare grup prezent la festival a primit din 
partea organizatorilor câte o Diplomă de Parti-

cipare, înmânată de Domnul Consilier Sergio 
Parra.

A fost organizat, de asemenea, un colț al 
satului românesc, fiind expuse cu această oca-
zie obiecte de artă populară și artizanat.

Pe acordurile Sârbei, la finalul festivalului, 
toți cei prezenți, români și spanioli, s-au prins, 
pentru minute în șir, într-o horă a bucuriei, 
marcând astfel, prin joc și voie bună, acest act 
cultural-artistic de vibrantă simțire româneas-
că, ce dorește ca, și pe viitor, să cultive și să 
promoveze în mijlocul comunității spaniole o 
fărâmă din valorile inestimabile ale tradițiilor 
noastre strămoșești.

Evenimentul central al sărbătorii de hram 
a fost Sfânta Liturghie Arhierească, săvârșită 
în biserica parohială, în Duminica a 21-a după 
Rusalii (16 octombrie 2016), de Preasfinţitul 
Părinte Episcop Siluan, împreună cu un sobor 
de preoți și diaconi, format din Părinte Proto-
singhel Nicodim Moldovan, Consilier Eparhi-
al cu Asistența Socială, Părintele Paroh Dorin 
Sas, Consilierul Cultural al Episcopiei din 
Spania și Portugalia, Părintele Nicolae Maria, 
Preot misionar în Protopopiatul Madrid Nord 
și Diaconul Olimpiu Marian Pop, de la biserica 
românească din Arganda del Rei. Răspunsurile 
liturgice au fost date de membrii grupului vo-
cal „Armonia”, al Parohiei Valdemoro, condus 
de Domnul Alexa Pop, care au înfrumuseţat 
sărbătoarea hramului.

După cuvântul de învățătură rostit de Ie-
rarh, Preotul Paroh a adresat îndătinatele cu-
vinte de mulțumire tuturor celor implicați în 
organizarea hramului. La slujbă au mai partici-

pat Domnul Guillermo Gross del Rio, Prima-
rul municipiului Valdemoro, care a transmis 
un mesaj de salut comunității ortodoxe româ-
nești din această localitate, alți reprezentanți ai 
autorităților locale, câteva sute de credincioși, 
membrii Parohiei Valdemoro, dar și români 
veniți din localități apropiate, precum și cetă-
țeni spanioli. Primarul și oficialitățile locale au 

primit daruri simbolice, reprezen-
tând frumusețea costumului popu-
lar românesc.

Cu acest prilej, a fost oferit și 
un pliant omagial, pregătit speci-
al și dedicat aniversării a 5 ani de 
existență rodnică a acestei Paro-
hii. Parohia din Valdemoro a luat 
fiinţă în anul 2011, prin grija Pă-
rintelui Dorin Sas, care a săvârşit 
prima Sfântă Liturghie la Sărbă-
toarea Floriilor din anul respectiv, 
fiind numit și instalat mai apoi ca 
Preot Paroh, în 3 septembrie 2011. 
Vreme de un an de zile, Parohia 

a funcţionat în condiţii improprii, într-o hală 
amenajată pentru slujire, în afara orașului, în-
tr-o zonă industrială, pentru ca în anul urmă-
tor, la Sărbătoarea Rusaliilor din 2012, să se 
mute cu chirie în locaşul de cult actual, dotat 
ulterior cu iconostas şi toate celelalte obiecte 
liturgice necesare desfășurării sfintelor slujbe 
în condiţii decente, având şi alte spaţii pentru 
activităţi catehetice cu copiii.

Târnosirea locașului a fost făcută în 21 
octombrie 2012, de Chiriarhul locului, Preas-
fințitul Părinte Timotei, Episcopul Spaniei și 
Portugaliei.

Tot în Duminica a 21-a după Rusalii, din 
acest an, Preasfințitul Părinte Siluan, Episco-
pul Eparhiei Ortodoxe Române din Ungaria, 
împreună cu alți clerici, între care s-au numă-
rat Părintele Dorin Sas, de la Valdemoro și 
Părintele Ilie Tabarcea, Preot Paroh la biserica 
românească din Collado Villalba și Protopop 
în Protoieria Madrid Nord, au săvârșit și Taina 
Sfântului Maslu, la Villalba, pentru credincio-
șii acestei Parohii, adunați în număr mare în 
biserică, la ceas de seară. Ierarhul i-a felicitat 
pe preot și credincioși pentru faptul de a fi rea-
lizat un frumos locaș de cult dintr-o fostă hală 
industrială și i-a îndemnat pe toți să rămână 
tari și statornici în credința ortodoxă, care ne 
pune în legătură cu Bunul Dumnezeu și este 
unul dintre darurile cele mai de preț din viața 
noastră.

Biroul de Presă
al Episcopiei Ortodoxe
Române din Ungaria


