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ANUL NOU LA CATEDRALA EPISCOPALĂ DIN GIULA
Anul Nou 2018 a fost
întâmpinat cu bucurie și
la Catedrala Episcopală
din Giula, aparținând
Episcopiei
Ortodoxe
Române din Ungaria.
În locașul de cult,
Preasfințitul
Părinte
Siluan a săvârșit Liturghia Sfântului Vasile
cel Mare, Arhiepiscopul
Cezareei Capadociei, în
ziua sa de prăznuire (1
ianuarie 2018), care este
în același timp și Praznicul Tăierii Împrejur
a Domnului și ziua de
trecere în Noul An civil.
Din soborul slujitor au
mai făcut parte Părintele Teodor Marc, Parohul
Catedralei și Consilierul
Economic al Episcopiei
și Arhidiaconul Emanuel Văduva, iar la slujbă
au luat parte mulți credincioși, atât din Giula,
cât și din alte localități
și zone din România
(Arad, Oradea, Salonta, Baia-Mare), aflați în
oraș ca turiști, pentru a
petrece aici trecerea dintre ani, dar și veniți în
vizite la rudenii ale lor.
Între aceștia s-au numărat Domnul Aurel Ardelean, Rectorul Fondator

și Președintele Univer- Anului Nou care a sosit.
sității de Vest „Vasile
În cuvântul de învăGoldiș” din Arad, Dom- țătură, Preasfințitul Pănul Eugen Gagea, Deca- rinte Siluan a subliniat

nul Facultății de Științe
ale Educației, Psihologie, Educație Fizică și
Sport, în cadrul aceleași
Universități, Doamna
Maria Gurzău Czegledi, Directorul Liceului
Românesc
„Nicolae
Bălcescu” din Giula,
Domnul Ion Budai, Epitrop al Catedralei și fost
Director al Liceului, ș.a.
Totodată, a fost săvârșită și Slujba de „Te
Deum”, în semn de recunoștință și mulțumire
pentru toate binefacerile revărsate de Bunul
Dumnezeu asupra Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria în
anul care a trecut și
pentru a-I cere binecuvântarea asupra cununei

importanța deosebită,
pentru Poporul Român
de pretutindeni, a acestui An Centenar, declarat de Sfântul Sinod al
Bisericii noastre drept
An Omagial al unității
de credință și neam și
An Comemorativ al făuritorilor Marii Uniri de
la 1918, a tuturor românilor într-o singură Țară
Românească și Creștinească, dar și importanța capitală Persoanei
Domnului Iisus Hristos
în realizarea mântuirii
personale a dreptmăritorilor creștini, dar și în
viața Poporului nostru,
de-a lungul istoriei sale.
Anul Omagial 2018
a fost proclamat oficial
și la slujba din noaptea

trecerii dintre ani, la finalul rugăciunilor de
mulțumire înălțate aici
de Ierarh și de ceilalți
slujitori de la Catedrală
și din Permanența Consiliului Eparhial.
Mulți credincioși, din
Ungaria, dar și din România, au luat parte și
la această slujbă, dar și
la Sfânta Liturghie săvârșită în Catedrală, în
Ajunul Anului Nou (31
decembrie 2017), în
Duminica după Nașterea Domnului.
În ambele prilejuri,
Ierarhul a rostit câte
un cuvânt de învățătură și de binecuvântare,
pentru toți cei adunați
în duh de rugăciune, în
locașul de cult istoric al
comunității românești
din Ungaria, la această
vreme de trecere dintre
ani, așteptată cu multă
nădejde și bucurie de
creștini, dar și de oamenii de pe fața întregului
pământ.
Biroul de Presă
al Episcopiei Ortodoxe
Române din Ungaria
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La câteva zile după
Praznicul
Botezului
Domnului, marți, 9 ianuarie 2018, instituțiile românești din Giula au fost
binecuvântate, prin stropire cu Agheasmă Mare,
de Preasfințitul Părinte
Siluan, Episcopul Eparhiei Ortodoxe Române
din Ungaria, care a fost
însoțit de alți clerici de la
Centrul Eparhial.
Astfel, au fost sfințite
Consulatul General al
României la Giula și Reședința Domnului Consul General Florin Trandafir Vasiloni, Grădinița
Românească, aflată sub
conducerea
Doamnei
Director Ana Ciotea și
unde învață un număr de
115 copii, împărțiți în 4
grupe, Școala Generală,
Căminul de elevi și Liceul Românesc „Nicolae
Bălcescu”, conduse de
Doamna Director Maria
Gurzău Czegledi, unde
învață în total un număr

Sfințirea cu Agheasmă Mare a
instituțiilor românești din Giula

de 425 de elevi, Expozi- dă ale clericilor însoțitori
Peste tot, la fel ca în fiția Muzeală Permanentă ai Preasfinției Sale, sau ecare an, Ierarhul a fost
a Episcopiei din Unga- ale venerabilelor preote- întâmpinat cu mare bucurie, de copii și elevi,
dar și de cadrele didactice și conducătorii instituțiilor românești din
Giula, care au primit
binecuvântarea revărsată în aceste zile peste
creștinii dreptmăritori
din lumea întreagă, prin
stropirea cu Agheasmă
Mare.
Această lucrare misionar-pastorală reprezintă și un semn concret al
ajutorului și binecuvânria, inaugurată în 2014, se văduve Veturia Arde- tării primite din partea
sediile Autoguvernării lean și Maria Misarăș, lui Dumnezeu, la început
pe Țară a Românilor din dintre care cea din urmă, de An Nou calendaristic,
Ungaria (AȚRU), Cen- aflată la vârsta de 91 de pentru toate activitățile
trului de Documentare ani, a fost și învățătoa- ce urmează să se desfăși Informare al AȚRU, re la Școlile Generale șoare aici, în folosul spial revistelor săptămâna- Românești din Săcal și ritual, cultural și național
le „Foaia Românească” Giula, vreme de peste 35 al comunității românești
și „Cronica”, al Uniunii de ani, precum și autoare din Giula.
Culturale a Românilor de foarte valoroase madin Ungaria (UCRU), nuale și caiete de lucrări
Biroul de Presă
dar și casele unor credin- de limba română, pentru al Episcopiei Ortodoxe
cioși din Giula, ca de pil- clasele I-VIII.
Române din Ungaria

Ianuarie Românesc la Giula
Consulatul General al României la Giula, împreună cu Uniunea Culturală a Românilor din Ungaria (UCRU), cu filiala din Timișoara a Academiei
Române și cu Institutul de Studii Banatice „Titu
Maiorescu” au organizat manifestarea culturală intitulată „Ianuarie Românesc la Giula”, ajunsă la cea
de-a V-a ediție și dedicată unor evenimente și personalități importante din viața românilor, din luna
ianuarie: Poetul Național Mihai Eminescu, de la
nașterea căruia se împlinesc 168 de ani, Ziua Culturii
Naționale și Unirea Principatelor Române, la 159 de
ani de la realizarea ei.
Evenimentul s-a desfășurat la sediul UCRU, din
Giula și s-a bucurat de participarea a circa 100 de
persoane și a multor oficialități, din cadrul comunității istorice românești din Ungaria, dar și din

România, de la Timișoara, Arad și Oradea, între care
s-au numărat: Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Eparhiei Ortodoxe Române din Ungaria, împreună cu alți clerici din cadrul Episcopiei, ca de pildă
Părintele Marius Maghiaru, Protopop de Budapesta
și Președintele UCRU, Părintele Protosinghel Visarion Tuderici, Secretarul Eparhial, Părintele Aurel Becan, Protopop de Seghedin și Părintele Ionuț Negrău,
Paroh la Săcal, Domnul Florin Trandafir Vasiloni,
Consulul General al României la Giula și gazda acestei manifestări, Domnul Daniel Banu, Consulul General al României la Seghedin, Doamna Eunicia Trif,
Directorul Institutului Cultural Român din Budapesta, Domnul Prof. Univ. Dr. Marius Grec, Directorul
Muzeului Memorial „Vasile Goldiș” și reprezentantul Universității de Vest „Vasile Goldiș” (UVVG)

(Continuare în pag. a 3-a)
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din Arad, Domnul Prof. Univ. Dr. Teodor Cilan,
Prorectorul Universității de Stat „Aurel Vlaicu” din
Arad, Domnul Conf. Univ. Dr. Ioan David, Directorul Institutului de Studii Banatice „Titu Maiorescu”
din Timișoara, Dl. Prof.
Univ. Dr. Crișu Dascălu,
Cercetător științific principal și Director Onorific al
aceluiași Institut, Doamna
Maria Gurzău Czegledi,
Directorul Liceului Românesc „Nicolae Bălcescu”
din Giula, Doamna Eva
Bocsor Karancsi, Președintele
Autoguvernării
Românești Județene din
Békés, ș.a.
Programul manifestării a cuprins intonarea
imnurilor naționale ale
României și Ungariei,
de către Corul românesc
„Pro Musica” din Giula,
cuvintele de salut și de
prezentare a evenimentului, rostite de Părintele
Protopop Marius Maghiaru, Președintele UCRU și
Domnul Consul General Florin Trandafir Vasiloni,
care au scos în evidență importanța Unirii Principatelor Române (24 ianuarie), sau Unirii Mici, ce a
pus bazele realizării Unirii tuturor românilor, din 1
Decembrie 1918, evocată de-a lungul întregului An
Centenar în România, Ziua Culturii Române și sărbătorirea nașterii Poetului Național Mihai Eminescu.
Cele două teme centrale: Mihai Eminescu și Unirea
Principatelor, au fost cuprinse apoi în toate momentele care au urmat: un concert cu melodii pe versurile
lui Eminescu, oferit de corul „Pro Musica” din Giula;
o minunată scenetă, inspirată din Scrisoarea a III-a și
prezentată de elevii Școlii Generale Românești din
Giula, sub îndrumarea Doamnelor Profesoare Livia
Stăvaru și Maria Sucigan; două referate, cu titlurile:
„Mihai Eminescu, Poetul Național al românilor” și
„Unirea Principatelor Române în context european”,
susținute de Profesorii Crișu Dascălu și Ioan David,
din Timișoara și un excepțional concert de muzică

clasică, la pian, oferit de tânăra, dar foarte înzestrata
solistă Maria Alice Poenariu, din Timișoara, care i-a
încântat pe toți spectatorii cu talentul ei.
Domnului Consul General Florin Trandafir Vasiloni i-a fost conferită o Diplomă de Excelență din
partea Institutului de
Studii Banatice „Titu
Maiorescu” și a Filialei
din Timișoara a Academiei Române, în semn
de apreciere pentru eforturile depuse în scopul
menținerii și consolidării identității naționale a
românilor din Ungaria.
A urmat un moment
final, cu luări de poziții,
din partea celor prezenți:
Preasfințitul Părinte Siluan, cei doi Consuli Generali, din Giula și Seghedin,
Domnul Profesor Teodor
Cilan, Domnul Profesor
Marius Grecu, Doamna
Director Maria Gurzău
Czegledi, ș.a. Aceștia
au apreciat reușita evenimentului, care a adus
momente autentice de
trăire românească, de evocare a unor personalități
importante din istoria românilor și de prezentare a
unor valori de ieri și de azi, ce i-a unit din nou pe
românii de cele două părți ale graniței și i-a făcut să
fie mândri de trecutul, prezentul și viitorul lor. A fost
subliniată, de asemenea, frumoasa și rodnica colaborare între Consulatul General al României din Giula,
Episcopie, Școala Românească și Uniunea Culturală
a Românilor din Ungaria, aflată din nou sub conducerea unui preot, la fel ca și acum 67 de ani, când
a luat ființă, atât Uniunea, cât și Liceul Românesc
din Giula.
Atmosfera de sărbătoare românească, în ciuda faptului că evenimentul s-a desfășurat într-o zi de peste
săptămâna, a continuat și la recepția ce a încheiat întreaga manifestare.
Biroul de Presă al Episcopiei Ortodoxe
Române din Ungaria
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Hramul Așezământului Monahal Românesc din Budapesta
În Duminica după Botezul
Domnului, la Soborul Sfântului
Prooroc Ioan Botezătorul (7 ianuarie 2018), Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Eparhiei Ortodoxe Române din Ungaria, s-a
aflat în mijlocul credincioșilor
ortodocși români din Budapesta, unde a fost sărbătorit Hramul
Așezământului Monahal Românesc care funcționează aici.
În Paraclisul Așezământului
Monahal, care este în același
timp și locașul de cult al Parohiei
Românești din Budapesta, Ierarhul a săvârșit Sfânta Liturghie
Arhierească, împreună cu un
sobor format din Părintele Protosinghel David Pop, Superiorul
Așezământului, Părintele Marius Maghiaru, Protopop de Budapesta și Arhidiaconul Emanuel
Văduva, de la Catedrala Episcopală din Giula, iar răspunsurile la
strană au fost date de monahiile
Așezământului.
La slujbă au luat parte circa
o sută de credincioși, de diferite vârste, între care și mai mulți
copii, care la momentul potrivit
au fost împărtășiți cu Sfintele
Taine. Între participanți s-au
numărat și funcționari ai Am-

basadei României la Budapesta,
dar și Doamna Gabriela Elekes,
Președintele Asociației Femeilor

pe Bunul Dumnezeu, adevărul,
pe aproapele și misiunea încredințată și și-a exprimat satisfac-

Ortodoxe Române din Budapesta (AFORB).
În cuvântul de învățătură,
Ierarhul a adus mulțumire Bunului Dumnezeu pentru faptul de
a fi putut cerceta duhovnicește
Așezământul Monahal Românesc și comunitatea românească
din Budapesta, cu prilejul hramului și în perioada acestor Sfinte Sărbători, a subliniat actualitatea și modelul pe care Sfântul
Ioan Botezătorul îl dă și astăzi
tuturor celor care fac parte din
Biserica Ortodoxă, de a sluji cu
credincioșie, râvnă și statornicie

ția pentru credința oamenilor și
interesul pe care aceștia îl arată
pentru Sfânta noastră Biserică
Strămoșească, luând parte la
sfintele slujbe, în număr mare și
dimpreună cu copiii lor.
De asemenea, i-a felicitat pe
viețuitorii Așezământului Monahal Românesc din Budapesta,
care a împlinit 9 ani de la înființare și a desfășurat o frumoasă și rodnică misiune, alături de
Parohie, în rândul credincioșilor
ortodocși români care trăiesc
aici, dorindu-le mult ajutor de
la Dumnezeu și în continuare în

această lucrare duhovnicească
importantă a lor.
La sfârșitul Sfintei Liturghii,
Ierarhul i-a binecuvântat pe toți
credincioșii, prin stropire cu
Agheasmă Mare și a mai discutat
cu aceștia și după slujbă, ascultându-le bucuriile și năzuințele
pentru noul an și pentru viitor.
În Budapesta, într-unul dintre imobilele Curților Gojdu,
pus la dispoziție de mai bine de
115 ani, funcționează o Parohie
Ortodoxă Românească, iar începând din anul 2009, cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte
Episcop Siluan, tot aici a fost
înființat și un Așezământ Monahal Românesc, închinat Sfântului Prooroc Ioan Botezătorul,
la fel ca și Parohia și un Centru
Misionar-Pastoral și Cultural, cu
numele „Sfântului Ierarh Vasile
cel Mare”, ambele fiind conduse
de Părintele Protosinghel David
Pop, fost Secretar Eparhial al
Episcopiei din Ungaria.

Biroul de Presă
al Episcopiei Ortodoxe
Române din Ungaria

Maslu și slujiri de Ziua Unirii Principatelor Române
Ziua Unirii Principatelor Române, sau
Unirea Mică (24 ianuarie 2018) a fost sărbătorită și de românii din Ungaria.
Cu acest prilej, la fel ca și în celelalte Catedrale și biserici din Patriarhia
Română, Preasfințitul Părinte Siluan a
săvârșit Sfânta Liturghie Arhierească și
slujba de „Te Deum” în Paraclisul Episcopal cu hramul „Sfinții Trei Ierarhi” de
la Centrul Eparhial din Giula, în cadrul
căreia au fost făcute rugăciuni de pomenire
pentru Domnitorul Alexandru Ioan Cuza,
Mitropoliții Nifon și Sofronie și făuritorii
Unirii Principatelor Române și rugăciuni
de mulțumire aduse lui Dumnezeu pentru
purtarea Sa de grijă și ajutorul dat în realizarea acestui mare deziderat al Poporului Român: Unirea sa într-o singură Țară,
Românească și Creștinească. La slujbă au
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luat parte și alți credincioși din Giula și
viețuitorii de la Centrul Eparhial.
În aceeași zi, Ierarhul, împreună cu
Părintele Arhimandrit Calinic Covaci,
Consilierul Administrativ-Bisericesc al
Episcopiei și Paroh la Otlaca Pustă, Părintele Visarion Tuderici, Secretar Eparhial, Părintele Aurel Becan, Protopop de
Seghedin și Arhidiaconul Emanuel Văduva, de la Catedrala din Giula, au săvârșit
Taina Sfântului Maslu în biserica din
Otlaca Pustă, pentru credincioșii acestei
Parohii, dintre care mulți sunt oameni în
vârstă și cu diferite probleme de sănătate.
La slujbă au luat parte și români din Giula, iar între ei s-a numărat și Doamna
Eva Iova Șimon, Directorul Săptămânalului „Foaia Românească”.
Aceștia a fost unși, pe rând, de 7 ori,

cu untdelemn sfințit, spre tămăduire și
vindecare de neputințele sufletești și trupești, iar la final Ierarhul i-a îndemnat să
sporească rugăciunea și să se întărească
în credință, care prin puterea Mântuitorului Hristos poate și astăzi să vindece boli
declarate fără leac de medicina modernă
și să aducă multă pace și liniște sufletească.
Astfel, prin Sfânta și Dumnezeiasca
Liturghie și rugăciune de mulțumire, dar
și prin fapte concrete, de milostenie sufletească, adresate credincioșilor, au fost
cinstiți așa cum se cuvine făuritorii Unirii
Mici, de către românii din Giula și Otlaca
Pustă.
Biroul de Presă
al Episcopiei Ortodoxe
Române din Ungaria
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