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LA BISERICI ȘI MÂNĂSTIRI DIN ROMÂNIA
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În perioada 9-12 iunie 
2017, cu binecuvântarea și 
participarea Preasfințitului 
Părinte Siluan, Episcopul 
Eparhiei Ortodoxe Româ-
ne din Ungaria, un grup 
de 17 elevi din Micherechi 
(Méhkerék) – Ungaria, a 
participat la o Tabără de 
Religie desfășurată la mai 
multe biserici și mânăstiri 
din România și în special 
din Episcopia Severinului 
și Strehaiei, având în acest 
sens sprijinul acestei Epi-
scopii și al Preasfințitului 
Părinte Episcop Nicodim.

Grupul copiilor a fost for-
mat din elevi care urmează 
ore de religie la Școala Ge-
nerală Românească, cu cla-
sele I-VIII, din Micherechi, 
sub îndrumarea Părintelui 
Protosinghel Visarion Tu-
derici, Secretarul Eparhial 
al Episcopiei din Ungaria 
și Profesorul lor de Religie, 
care i-a însoțit și i-a condus 
pe aceștia pe durata întregii 
tabere. Grupul a fost înso-
țit și de Doamna Ana Ruja, 
cadru didactic și Director 
Adjunct al Școlii Generale 
din Micherechi, Doamna 
Margareta Tat, Primarul 
Micherechiului și alte per-
soane, care au ajutat la bu-
nul mers al taberei, dar și de 
o echipă de la emisiunea de 
televiziune în limba româ-
nă, intitulată „Ecranul Nos-
tru”, a Studioului Teritorial 
al MTV1, din Seghedin, 

condusă de Domnul Redac-
tor Tiberiu Boca.

Primul popas și punct im-
portant al programului l-a 
constituit vizita la noua Ca-
tedrală Episcopală din Ca-

ransebeș și la sediul acestei 
Episcopii, unde tinerii elevi 
români din Ungaria, însoțiți 
de Preasfințitul Părinte Si-
luan, s-au întâlnit cu Preas-
fințitul Părinte Lucian, 
Episcopul Caransebeșului 
și cu alți clerici de la Cen-
trul Eparhial, primind și 
binecuvântarea Ierarhului 
caransebeșean, dar și pli-
ante și vederi cu Catedrala 
și ultimul număr al revistei 
„Foaia Diecezană”. De ase-
menea, un element inedit a 
fost întâlnirea de 20 de ani 
a absolvenților Seminarului 
Teologic din Caransebeș, 
din promoția 1982-1987, 
sub conducerea Părintelui 
Profesor Nicolae Beleanu, 
Directorul de altădată al 
Seminarului, la care au fost 

părtași pentru scurtă vreme 
și oaspeții din Micherechi.

Programul din prima zi a 
taberei a mai cuprins o vi-
zită la paraclisul istoric al 
Mânăstirii „Piatra Scrisă”, 

tot din Episcopia Caran-
sebeșului, unde copiii au 
admirat și s-au putut închi-
na înaintea icoanei Sfintei 
Treimi pictată în stâncă, în 
chip minunat și cinstită de 
numeroși credincioși bănă-
țeni și sosirea la Mânăstirea 
„Sfânta Ana”, din Orșova, 
aparținând Episcopiei Se-
verinului și Strehaiei, unde 
au fost găzduiți pe durata 
întregii tabere și unde au 
fost întâmpinați de Părin-
tele Mihai Zorilă, Vicarul 
Administrativ al Eparhiei, 
care le-a prezentat acesto-
ra istoricul și muzeul mâ-
năstirii, dedicat vieții lui 
Pamfil Șeicaru, cunoscut 
jurnalist și patriot român 
din perioada interbelică și 
ctitor al Mânăstirii „Sfânta 

Ana”. Copiii, împreună cu 
Preasfințitul Părinte Siluan, 
au învățat câteva cântări și 
pricesne bisericești, iar par-
tea cea mai spectaculoasă 
a zilei a fost o croazieră de 
neuitat, pe Dunăre, din por-
tul Orșova și până la Caza-
nele Mici, unde se află Mâ-
năstirea Mraconea și chipul 
sculptat în piatră al regelui 
Decebal, dar și Tabula Trai-
ana, monument din vremea 
Imperiului Roman, de o va-
loare istorică remarcabilă.

La cină, servită în trape-
za Mânăstirii „Sfânta Ana” 
din Orșova, oaspeții din 
Ungaria s-au întâlnit și cu 
Maica Stareță Iustina Popo-
vici, care poartă de grijă și 
conduce această mânăstire.

În ziua a doua a taberei 
au fost cuprinse participa-
rea la Sfânta Liturghie de la 
Mânăstirea „Sfânta Ana”, 
vizite la Mânăstirile Vo-
dița, Mraconea și Cerneți, 
precum și la Catedrala și 
Reședința Episcopală din 
Drobeta Turnu Severin, 
unde au fost întâmpinați și 
au primit binecuvântarea 
Preasfințitului Părinte Ni-
codim, Episcopul Severi-
nului și Strehaiei, dar și la 
Muzeul Porților de Fier și 
la vechea Cetate a Severi-
nului, unde au aflat infor-
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mațiiespre istoricul acestor 
locuri și oameni.

A treia zi a taberei a con-
semnat participarea la Sfân-
ta Liturghie din Duminica 
Tuturor Sfinților, săvârșită 
la Mânăstirea Topolnița de 
un sobor de clerici din care 
au făcut parte Părintele Sta-
reț Pavel Nicolăescu, dar 
și Părintele Visarion Tude-
rici și la întâlnirea tinerilor 
ortodocși din Episcopia 
Severinului și Strehaiei, la 

care s-au adăugat și elevii 
români din Ungaria, care au 
putut, astfel, să îi cunoască 
mai bine pe colegii lor și să 
facă un schimb de experi-
ență benefic tuturor. Tema 
acestei întâlniri a fost des-
pre mărturisitori ai Bisericii 
Ortodoxe Române în închi-
sorile comuniste, care s-au 
constituit în modele de răb-
dare și de tărie în credință și 
pentru elevii participanți.

A fost cea de a V-a Tabără 
de Religie organizată pentru 

elevi români din Micherechi 
sub îndrumarea Părintelui 
Visarion Tuderici, dintre 
care 4 ediții ale taberei s-au 
desfășurat în România (la 
Mânăstirea Izbuc și Izvorul 
Minunilor, din Episcopia 
Oradiei; la Schitul Feredeu, 
din Arhiepiscopia Aradu-
lui; la Mânăstirea „Izvorul 
Mureșului”, din Episcopia 
Covasnei și Harghitei și cea 
de acum, de la Mânăstiri 
din Episcopia Severinului și 
Strehaiei, dar și a Caranse-

beșului), iar o tabără s-a ți-
nut la Centrul pentru familii 
și tineret de la Otlaca Pustă 
(Pusztaottlaka) și la Seghe-
din, în Ungaria. Toate aces-
te manifestări au fost prilej 
de bucurie, de învățare, dar 
și de relaxare, de sporire a 
coeziunii de grup și de ata-
șare mai profundă față de 
valorile Bisericii și Neamu-
lui nostru Strămoșesc.

Biroul de Presă
al Episcopiei Ortodoxe
Române din Ungaria
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Praznicul Rusaliilor la Catedrala Episcopală din Giula
Praznicul Împărătesc al Rusaliilor, 

sau Pogorârii Duhului Sfânt (4 iunie 
2017), a fost prilej de bucurie și de bi-
necuvântare și pentru credincioșii Ca-
tedralei din Giula, aparți-
nând Episcopiei Ortodoxe 
Române din Ungaria.

În locașul de cult a fost 
săvârșită Sfânta Liturghie 
Arhierească și Vecernia 
plecării genunchilor, de 
către Preasfințitul Părinte 
Siluan, Episcopul Eparhi-
ei Ortodoxe Române din 
Ungaria, împreună cu un 
sobor format din slujitorii 
Sfintei Catedrale: Părin-
tele Paroh Teodor Marc, 
Consilierul Economic al 
Episcopiei, Arhidiaconul 
Emanuel Văduva și Diaco-
nul Marius Vidican.

La slujbă au luat parte credincioși 
români din Giula, între care s-au nu-
mărat și mai mulți conducători de 
instituții românești, precum Doamna 
Maria Gurzău Czeglédi, Directorul 
Liceului Românesc „Nicolae Bălces-
cu”, Domnul Ioan Budai, fost Direc-
tor al Liceului și Epitrop al Catedralei, 
Doamna Eva Iova Șimon, Directorul 
Săptămânalului „Foaia Românească”, 
Doamna Emilia Martin, Muzeograf la 
Muzeul Județean „Munkácsi Mihály”, 

din Bichișceaba (Békéscsaba), ș.a., 
dar și numeroși turiști și credincioși 
din România, aflați în vizită la Giula, 
pentru câteva zile și care au dorit să 

participe la sfintele slujbe în româ-
nește, săvârșite în acest oraș și au dat 
ajutor și în ceea ce privește cântarea 
la strană.

În cuvântul de învățătură, Preas-
fințitul Părinte Siluan a subliniat im-
portanța deosebită a acestui Praznic 
Împărătesc, care constituie începutul 
Bisericii Creștine și al activității de 
propovăduire a Sfinților Ucenici și 
Apostoli ai Mântuitorului, în toată lu-
mea, dar și o mare binecuvântare pen-

tru toți cei care astăzi suntem mem-
bri ai aceleiași Biserici, Una, Sfântă, 
Sobornicească și Apostolească și ne 
împărtășim de binefacerile aduse în 

lume de lucrarea mântui-
toare a Domnului nostru 
Iisus Hristos și și-a expri-
mat bucuria pentru mulți-
mea credincioșilor adunați 
în rugăciune, la Catedrala 
din Giula.

Îndată după Sfânta Li-
turghie a fost săvârșită Ve-
cernia plecării genunchilor 
cu citirea celor 7 rugăciuni 
de invocare a Duhului 
Sfânt, cuprinzând binefa-
cerile spirituale revărsate 
asupra lumii întregi, dar și 
cereri de mijlocire pentru 
toți credincioșii, cei vii și 
cei mutați la cele veșnice, 

după care, potrivit tradiției locale, au 
fost sfințite spicele de grâu, ce au fost 
împărțite credincioșilor.

La final, Ierarhul a făcut câteva 
anunțuri importante legate de pro-
gramul slujbelor din Catedrală și i-a 
miruit pe toți credincioșii, în semn de 
binecuvântare.

Biroul de Presă
al Episcopiei Ortodoxe
Române din Ungaria
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Sfințirea bisericii Grădiște II din Arad
Pentru credincioșii arădeni din Pa-

rohia Grădiște II, Duminica I-a după 
Rusalii, a Tuturor Sfinților (11 iunie 
2017), a fost prilej de deosebită bu-
curie, prin sfințirea noii biserici care a 
fost construită în acest cartier al Ara-
dului și închinată 
Intrării Domnului în 
Ierusalim.

Slujba de sfințire a 
fost făcută de Înalt-
preasfințitul Părinte 
Timotei, Arhiepisco-
pul Aradului și Chiri-
arhul locului, împre-
ună cu Preasfințitul 
Părinte Siluan, Epi-
scopul Eparhiei Orto-
doxe Române din Un-
garia, care a răspuns 
invitației adresate din 
partea parohiei arădene de a fi părtaș 
la bucuria prilejuită de acest moment 
istoric al sfințirii locașului de cult.

Cei doi Ierarhi au fost întâmpinați la 
intrarea în biserică de mulțime mare de 
credincioși și de un numeros sobor de 
preoți și diaconi, între care s-au numă-
rat Părintele Flavius Petcuț, Protopopul 
Aradului, Părintele Ionel Popescu, Vi-
carul Administrativ al Arhiepiscopiei 
Timișoarei, Părintele Ioan Tulcan, Pro-
fesor de Dogmatică la Facultatea de Te-
ologie Ortodoxă din Arad și Preot Pa-
roh la vechea Catedrală Episcopală din 
Arad, Părintele Vasile Pop, Preot Paroh 
la Parohia Arad-Bujac și fost Consili-
er Eparhial, Părintele Mihai Blaj, Pa-
roh la biserica Grădiște I și Consilier 
Economic al Arhiepiscopiei Aradului, 
Părintele Viorel Roja, Parohul bisericii 
Grădiște II și gazda întregii manifes-
tări, alți preoți de la diferite parohii din 
Arad sau din împrejurimi și mai multe 
oficialități, ca de pildă Domnul Gheor-
ghe Falcă, Primarul Aradului, Domnul 
Iustin Cionca, Președintele Consiliului 
Județean Arad, Domnul Vicepreședinte 
al Consiliului Județean Ovidiu Bîlcea, 
Domnul Gheorghe Seculici, Președin-
tele Camerei de Comerț Arad, Doamna 
Ramona Lile, Rectorul Universității 
„Aurel Vlaicu” din Arad, ș.a. Răspun-
surile liturgice au fost date cu profesio-

nalism de un grup coral condus de Pă-
rintele Mihai Brie, Profesor de Muzică 
la Facultatea de Teologie Ortodoxă din 
Oradea, dar și de corul mixt al bisericii 
din Grădiște I.

În cuvântul de bun venit, rostit pen-

tru cei doi Ierarhi din partea Părintelui 
Protopop Flavius Petcuț, a fost menți-
onat și un alt moment istoric, al pune-
rii pietrei de temelie a primei biserici 
din cartierul Grădiște, în urma cu exact 
75 de ani, de către Episcopul din acea 
vreme al Episcopiei Aradului, Andrei 
Magieru. Această Parohie a evoluat 
de-a lungul vremii, ajungând să aibă 
câte doi preoți parohi, iar începând din 
luna august 2012 a fost pusă piatra de 
temelie pentru o nouă biserică, care a 
prins contur și s-a dezvoltat din ce în ce 
mai mult, devenind între timp biserica 
Parohiei Grădiște II.

După înveșmântarea Ierarhilor, a ur-
mat înconjurarea bisericii și sfințirea 
ei, potrivit tradiției și îndată s-a conti-
nuat cu săvârșirea Sfintei Liturghii, în 
interiorul locașului de cult.

Cuvântul de învățătură a fost rostit 
de Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepi-
scop Timotei al Aradului, care a subli-
niat importanța sărbătorii dedicate Tu-
turor Sfinților și rolul locașului de cult 
în viața credincioșilor dintotdeauna ai 
Bisericii noastre Strămoșești, chemați 
și ei la sfințenie. La momentul potrivit, 
foarte mulți copii și prunci au fost îm-
părtășiți cu Sfintele Taine, arătând și în 
felul acesta rezultatele muncii concrete 
a preotului, care aduce roade bogate și 
zidește nu doar locașuri de cult, ci și 

suflete de oameni, pentru veșnicie.
Un cuvânt de mulțumire, adus Ierar-

hilor și tuturor clericilor împreună slu-
jitori, ctitorilor, între care s-au numărat 
la loc de cinste și instituții administra-
tive din acest oraș, ca de pildă Primăria 

Aradului, membrilor 
Consiliului Parohi-
al, credincioșilor și 
altor binefăcători și 
tuturor celor care au 
onorat invitația adre-
sată și au luat parte la 
această sărbătoare, a 
fost rostit, la final, de 
Părintele Paroh Vi-
orel Roja, care a dat 
slavă lui Dumnezeu 
pentru minunea ce a 
schimbat în 4 ani fața 
acestor locuri, trans-

formând un câmp de flori într-o sfântă 
biserică străbună.

Manifestarea s-a încheiat cu o agapă 
frățească oferită participanților, în ca-
drul căreia și Părintele Ionel Popescu, 
Vicarul Administrativ al Arhiepiscopi-
ei Timișoarei și-a exprimat, la rândul 
său, mulțumirea sufletească pentru fap-
tul a fi luat parte la această sărbătoare 
aleasă și a transmis tuturor dragostea 
și prețuirea Înaltpreasfințitului Părinte 
Mitropolit Ioan al Banatului, pe care 
l-a reprezentat.

Sfințirea bisericii Grădiște II a fost 
o sărbătoarea a comuniunii și bucuri-
ei, plină de tihna harului dumnezeiesc, 
care încununează munca vrednicilor 
slujitori ai sfintelor altare și aduce pri-
nos de bucurie în sufletele enoriașilor 
și ale altor credincioși veniți la biserică 
pentru a înălța o rugăciune către Bunul 
Dumnezeu.

În 2016 a fost pusă piatra de temelie 
și pentru un așezământ social și medi-
cal al Parohiei Grădiște II, care va fi 
finalizat în vara acestui an și va conso-
lida activitățile misionar-pastorale care 
se vor desfășura aici.

Biroul de Presă
al Episcopiei Ortodoxe
Române din Ungaria
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Seară duhovnicească a Oastei Domnului, la biserica din Micherechi
În Duminica a III-a după Rusalii (25 

iunie 2017), la biserica din Micherechi 
(Méhkerék), aparținând Episcopiei Ortodo-
xe Române din Ungaria, a avut loc o sea-
ră duhovnicească organizată de Asociația 
„Oastea Domnului” din această localitate, 
împreună cu Parohia, la care au participat și 
membri ai Oastei Domnului din România, 
din localitățile Caransebeș (Județul Caraș 
Severin), Oradea și Avram Iancu (Județul 
Bihor).

Manifestarea s-a desfășurat în prezen-
ța Preasfințitului Părinte Episcop Siluan, a 
Părintelui Paroh Ioan Bun, a Părintelui Ma-
rian Mărcuș din Caransebeș și a Doamnei 
Margareta Tat, Primarul Micherechiului, 
precum și a numeroși credincioși, care au 
umplut biserica din Micherechi.

Programul a cuprins rugăciune și cuvânt 
de deschidere, din partea gazdelor, un cu-
vânt de învățătură și binecuvântare, rostit de 
Preasfințitul Părinte Siluan, care și-a expri-
mat bucuria pentru această întâlnire comu-
nă, în duh de rugăciune, a oaspeților veniți 
din mai multe părți, mai ales că printre aceș-
tia s-au aflat și mulți tineri și i-a îndemnat 
pe toți să păstreze întotdeauna în suflete, ca 
pe o comoară de mare preț, taina credinței și 
a învățăturilor Bisericii Străbune Dreptmă-
ritoare, dar și legătura personală cu Mântui-
torul Iisus Hristos, care este cheia adevăratei 
viețuiri creștine, din toate timpurile.

Momente aparte ale acestei seri duhov-

nicești le-au constituit cântările specifice, 
interpretate cu talent de Părintele Marian 

Mărcuș, dar și sceneta religioasă pe tema în-
toarcerii fiului risipitor, adaptată sub îndru-
marea Doamnei Profesoare Mihaela Bejeri-
ță și prezentată cu multă dăruire și pricepere 
de un grup de tineri din Caransebeș, care au 
ajuns la inimile tuturor participanților. Cu-
vinte de învățătură, pornind de la pericopa 
evanghelică duminicală, a împuținării griji-

lor vieții și întăririi nădejdii în purtarea de 
grijă a Bunului Dumnezeu și în preocuparea 
pentru dobândirea mai întâi a Împărăției Ce-
rurilor, au mai fost rostite de Părintele Ma-
rian Marcuș și de tinerii Ovidiu și Petrică 
Caba, din Oradea, iar atmosfera întâlnirii a 
fost completată cu cântări în comun, versuri, 
psalmi și alte rugăciuni, rostite pe rând, de-a 
lungul întregului program.

A fost menționat și faptul că, în ziua pre-
cedentă, la Mizieș, în județul Bihor, a avut 
loc reuniunea anuală a membrilor Oastei 
Domnului, dedicată comemorării poetului 
Traian Dorz, care a pătimit în temnițele co-
muniste vreme de aproape 18 ani, pentru 
credința sa și care a compus cele mai multe 
dintre cântările acestei asociații creștine.

La Micherechi, Oastea Domnului a luat 
ființă în anul 1928, la numai 3 ani de la data 
când s-a înființat ea în România și de atunci, 
săptămânal, au loc reuniuni ale membrilor 
ei în această localitate românească din Un-
garia, care se desfășoară într-un locaș de cult 
ce le este dedicat și se află în apropierea bi-
sericii.

Întâlnirea de la Micherechi s-a încheiat 
printr-o agapă frățească oferită oaspeți-
lor veniți din România, la Centrul misio-
nar-pastoral al Parohiei.

Biroul de Presă
al Episcopiei Ortodoxe
Române din Ungaria

Slujire de hram la Mânăstirea Poarta Albă, din Arhiepiscopia Tomisului
În Duminica a doua după Rusalii, închinată Sfinților Români (18 

iunie 2017), răspunzând invitației adresate de Înaltpreasfințitul Pă-
rinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, la Mânăstirea Poarta Albă, 
din această Eparhie, a fost săvârșită slujba Sfintei Liturghii, cu pri-
lejul hramului, de Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Eparhiei 
Ortodoxe Române din Ungaria, împreună cu un sobor mare de preoți 
și diaconi, din Arhiepiscopia Tomisului și alte Eparhii vecine.

Răspunsurile la strană au fost date de membrii corului „Armonia” 
al Arhiepiscopiei Tomisului, iar la slujbă au participat numeroși cre-
dincioși, de diferite vârste, dintre care mulți copii au fost împărtășiți 
cu Sfintele Taine, la timpul potrivit.

În cuvântul de învățătură, Preasfințitul Părinte Siluan și-a expri-
mat bucuria de a săvârși Sfânta Liturghie în această Mânăstire închi-
nată Sfinților Români, pe care cu toții i-am cinstit în această dumini-
că și ridicată într-un loc cu rezonanță istorică, în care mulți oameni 
și-a pierdut viața în timpul regimului comunist, prin muncă silnică, 
depusă în timpul construirii canalului Dunăre-Marea Neagră, în pe-
rioada anilor 1949-1953. Între cei care s-au nevoit aici, păstrând ca 
pe o comoară de mare preț credința în Bunul Dumnezeu, s-a numărat 
și Părintele Arhimandrit Iustin Pârvu, stareț și ctitor al Mânăstirii 

Petru Vodă, din Moldova și duhovnic al multor credincioși români 
care l-au căutat de-a lungul vremii și au primit cuvânt de folos și 
învățătură.

Pentru toți cei mutați la cele veșnice în aceste părți, dar și în alte 
locuri, ca martiri și mărturisitori ai lui Hristos, în timpul regimului 
comunist, a fost săvârșită, la final și slujba parastasului, în curtea 
acestei Mânăstiri care s-a ridicat la Poarta Albă, respectând tradițiile 
bizantine și rânduielile Sfintei noastre Biserici Strămoșești.

Ierarhul a participat și la slujba privegherii de duminica seara, să-
vârșind încă o dată Sfânta Liturghie, la ceas de noapte, împreună cu 
Părintele Ieromonah Ștefan și alți slujitori și în prezența Maicii Sta-
rețe Eleodora și a celorlalte viețuitoare ale acestei Sfinte Mânăstiri.

În drumul de întoarcere spre Ungaria, Preasfințitul Părinte Siluan 
a făcut și un scurt popas duhovnicesc la biserica „Sfântul Apostol și 
Evanghelist Ioan” din București, din Protopopiatul Sector IV, unde 
s-a închinat la Brâul Maicii Domnului, adus spre cinstire credincio-
șilor bucureșteni, de la Mânăstirea Kato Xenia, din Grecia, cu bine-
cuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel.
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