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LUCRĂRILE CONSILIULUI ȘI ADUNĂRII EPARHIALE
ALE EPISCOPIEI ORTODOXE ROMÂNE DIN UNGARIA

În aceste zile, la Reședința
Eparhială din Giula, sub președinția Preasfințitului Părinte
Episcop Siluan, au avut loc
lucrările anuale ale Consiliului
și Adunării Eparhiale ale Episcopiei Ortodoxe Române din
Ungaria (9 și 10 febr. 2018).
În cadrul acestora, au fost
prezentate Rapoartele de activitate la Sectoarele administrativ-bisericesc, cultural și financiar-economic ale Episcopiei
din Ungaria, care au constatat
buna funcționare și desfășurarea în condiții normale a activităților bisericești ce au avut
loc în anul 2017 în această Episcopie.
Prezența permanentă a
Ierarhului și Preoților în mijlocul credincioșilor, slujirile
liturgice, activitățile misionar-pastorale și culturale, colaborarea rodnică avută cu celelalte instituții românești din
Ungaria: educative, culturale,
administrative și mediatice,
precum și cu reprezentanțele
diplomatice ale României de la
Budapesta, Giula și Seghedin,
au fost câteva dintre elementele constante ale Episcopiei
Ortodoxe Române din Ungaria
și în anul trecut și reprezintă
contribuția ei fundamentală la
îndeplinirea scopului pe care îl
are, de păstrătoare a tradițiilor
și valorilor străbune, a credinței creștine și identității românești, de apropiere a credincioșilor între ei și față de Bunul
Dumnezeu, precum și de factor
de echilibru și de unitate în societatea contemporană.
Aceste roluri trebuie accentuate și sunt foarte binevenite,
mai ales în acest „An omagi-

al al unităţii de credinţă şi de
neam şi An comemorativ al
făuritorilor Marii Uniri din
1918”, ce constituie, în același
timp și o datorie sfântă față de
memoria înaintașilor noștri, pe

și înfrumusețările de biserici,
fiind finalizate și resfințite, împreună cu Ierarhi și Clerici din
România și Ungaria, bisericile
din Giula Mică și Apateu, care
au îmbrăcat din nou haine fru-

care trebuie să îi cunoaștem
mai bine și să le urmăm exemplul.
Au fost subliniate evenimentele aniversare importante ale anului 2017, prilejuite
de împlinirea celor 10 ani de
Patriarhat ai Preafericitului
Părinte Patriarh Daniel, care
prin calitățile, personalitatea și
implicarea sa în domeniul teologic, social-filantropic, misionar-pastoral și mediatic bisericesc, administrativ și edilitar, a
ridicat foarte mult nivelul Bisericii Ortodoxe Române într-o
societate destul de secularizată
și a dus aproape la bun sfârșit
obiectivul istoric al construirii
Catedralei Mântuirii Neamului, care de un secol a rămas
doar la stadiul de proiect. În
2017 a fost marcată și aniversarea celor 10 ani de când
Preasfințitul Părinte Siluan se
află în fruntea Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria.
Au continuat restaurările

moase, de adevărate mirese ale
lui Hristos; a continuat activitatea în rândul elevilor și tinerilor din Ungaria, prin participarea la evenimentele importante
din viața școlilor, prin Tabere
de Religie și Iconografie și
predarea orelor de religie; a
continuat, de asemenea, bogata activitate filantropică de la
Parohia din Micherechi, care
iarăși a adunat în Postul Crăciunului peste 13 tone de produse alimentare și de uz casnic,
împărțite ulterior la numeroase
familii sărace din 3 localități
din Ungaria și 6 sate din Protopopiatul Ineu, din Arhiepiscopia Aradului.
Un grup numeros de credincioși din Ungaria și România, însoțiți de Ierarh și de
alți Clerici ai Episcopiei din
Ungaria, au efectuat pentru
prima dată un pelerinaj la Ierusalim, prin filiala din Oradea
a Agenției de Turism „Basilica
Travel” a Patriarhiei Româ-

ne, care a adus multă bucurie
și binecuvântare în sufletele
tuturor participanților. Ierarhul, împreună cu alți Părinți, a
slujit, de asemenea, la hramul
principal al Schitului Lacu, din
Sfântul Munte Athos, închinat
Sfântului Mare Mucenic Dimitrie (după calendarul iulian neîndreptat, 8 noiembrie 2017);
la inaugurarea unei noi Parohii
Românești la Zagreb, în Croația, aflată sub purtarea de grijă
directă a Patriarhiei Române și
la mai multe sărbători din cadrul Episcopiei Daciei Felix,
din Serbia (Vârșeț, Seleuș, Sân
Mihai, Toracul Mare și Jablanca), după preluarea temporară,
pe timp de un an, a conducerii
acestei Eparhii, prin Hotărârea
Sfântului Sinod.
Aducându-se
mulțumire
Bunului Dumnezeu pentru părinteasca și multa Sa purtare
de grijă față de clerul și credincioșii Episcopiei din Ungaria, a fost cerut ajutorul Său și
pentru activitățile ce urmează
a fi desfășurate pe mai departe
aici, în anul care a început de
curând.
Rapoartele au fost aprobate de comisiile îndreptățite
ale acestor foruri eparhiale și
au fost stabilite, de asemenea,
Proiectele de hotărâri pentru
anul 2018.
Ca de fiecare dată, ședințele de lucru s-au încheiat cu o
agapă comună, la care a continuat atmosfera de comuniune
frățească românească.

Biroul de Presă
al Episcopiei Ortodoxe
Române din Ungaria
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Un om între oameni și în slujba lor –
Mănuilă Constantin Alexandru (1941-2018)

Născut într-o familie de oameni
simpli, dar harnici și credincioși,
din satul Chelmac, județul Arad,
Mănuilă Constantin Alexandru
avea să vadă lumina
zilei în această localitate pitorească de pe
Valea Mureșului, în
data de 3 iulie 1941,
în vremuri care se
anunțau tulburi și pline de încercări pentru
România, zona Balcanilor și întreaga Europă.
A fost cel de-al
3-lea copil dintre cei
5 ai familiei Mănuilă
Constantin și Persida
din Chelmac (3 băieți
și 2 fete), la fel cum
erau multe alte familii
din aceste locuri și s-a adaptat pe
deplin la tot ceea ce însemna viața
satului bănățean din acea vreme.
Înzestrat de Bunul Dumnezeu cu
minte ageră și inimă bună, a avut
totuși o constituție mai firavă, în
ceea ce privește starea de sănătate,
care l-a însoțit de-a lungul întregii
sale vieți, trecând de multe ori prin
clipe de suferință și de boală. Și-a
iubit mult familia, părinții și frații,
dar și pe consătenii săi, pe care i-a
respectat și în mijlocul cărora a
trăit mereu.
A urmat cursurile Școlii Primare de 7 clase, din satul său natal,
Chelmac, pe care le-a absolvit în
1955, după care, vreme de aproape
10 ani, a lucrat ca membru în cooperativa agricolă locală, până în
1966. În această perioadă a cunoscut-o la Hunedoara pe Joița Stăncuța, cea care avea să îi devină soție în 30 decembrie 1961 și alături
de care a trăit până la cea din urmă
suflare a sa. Împreună cu aceasta

a avut 2 copii, pe Eugen Alexandru, născut în 8 noiembrie 1962,
la Praznicul Slăviților Arhangheli
Mihail și Gavriil și pe Cristian

Constantin, născut în 16 septembrie 1971 și devenit mai târziu,
asemenea străbunilor săi, slujitor al
Sfântului Altar al Bisericii Strămoșești, la Mânăstirea Hodoș-Bodrog
și Sfântul Simeon Stâlpnicul, din
Arhiepiscopia Aradului, în Franța
sau Grecia și apoi la românii din
Ungaria, fiind al doilea Episcop
al acestora, cu numele de Siluan,
începând din anul 2007 și după
Arhipăstorirea rodnică și vrednică
a Preasfințitului Părinte Sofronie
Drincec, actualmente Episcopul
Oradiei.
Cei doi copii au fost comoara
cea mai de preț și bucuria sufletelor lor, spre care își aplecau adesea
purtarea de grijă, gândurile, sfaturile și rugăciunile, în toată viața
lor.
În 1966 începe o nouă misiune
în slujba oamenilor, în calitate de
casier comunal, mai întâi la Primăria, sau Sfatul Popular al Comunei
Chelmac, cum se numea în vremea

aceea, iar din 1969 la Consiliul Popular al Comunei Conop, lucrând
în mod concret în mijlocul oamenilor, pe care i-a slujit și i-a iubit,
încercând să le înțeleagă nevoile, lipsurile și păsurile și căutând să îi ajute în orice
chip, prin intermediul
meseriei pe care o
practica cu dăruire,
iubire de aproapele și
corectitudine.
În 1989 își încetează această ocupație, revenind pentru
o vreme la ferma și
treburile gospodărești
din satul său natal,
dar având o bogată
experiență de viață în
ceea ce privește lucrul
cu oamenii, a dorit să se angajeze
într-o nouă slujire socială, de data
aceasta mult mai dificilă și într-o
perioadă foarte delicată, cea a trecerii de la perioada comunistă la
noul regim democratic, cu multe libertăți, dar și cu multe convulsii în
sânul societății, în lupta pentru redobândirea pământurilor și a altor
drepturi. Astfel, a fost și Primar al
Comunei Conop, între 28 februarie
1992 și 30 septembrie 1994, încercând și din această nouă postură
să se implice în administrație și să
rezolve problemele oamenilor, atât
cât s-a priceput și i-a stat în putere,
urmând aceleași principii ale slujirii aproapelui, cu cinste și dăruire,
cu timp și fără timp.
După aproape 30 de ani de muncă asiduă în administrație și după
alte probleme de sănătate întâmpinate pe parcurs, se retrage în ceea
ce înseamnă viața de familie, trăită
în gospodăria din satul natal și în
(Continuare în pag. a 3-a)
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mijlocul consătenilor săi. Începe,
însă, acum o altă slujire, dedicată
mai concret și îndeaproape bisericii parohiale, treburilor ei, cântării
la strană și unei conlucrări frumoase cu Preoții Parohi care au slujit
în acești ani în Parohia Chelmac:
vrednicul de pomenire Părinte
Ioan Jidoi, ajuns ulterior Paroh la
Radna și Protopop al Lipovei și
mutat de curând la cele veșnice;
Părintele Vasile Jivănescu, de la
Parohia Șoimoș; Părintele Cristian
Zaha, transferat la Parohia Horea
și mutat apoi și el, la cele veșnice
și Părintele Cornel Ardelean, actualul Preot Paroh al Parohiei Chel-

mac, având cu acesta o foarte bună
înțelegere și colaborare.
Dragostea de oameni, de familie
și de Biserica Străbună i-au călăuzit pașii și i-au încălzit sufletul
până la cea din urmă suflare a sa,
petrecută la scurtă vreme după
Sfânta Liturghie din Duminica
Lăsatului Sec de brânză pentru începutul Postului Mare, în data de
18 februarie, din Anul Mântuirii
2018.
Slujba de prohodire și înmormântarea sa vor avea loc la biserica
parohială din Chelmac și cimitirul
din localitate, marți, 20 februarie
2018, în prezența Înaltpreasfințitului Părinte Timotei, Arhiepiscopul

Aradului și Chiriarhul locului și a
altor Ierarhi și Clerici ai Bisericii
Ortodoxe Române, între care se
vor număra Preoți și Diaconi ai
Episcopiei Ortodoxe Române din
Ungaria și ai Episcopiei Daciei Felix.
Bunul Dumnezeu să primească sufletul robului său Constantin
Alexandru Mănuilă în Împărăția
Sa și întru Lumina Feței Sale, dimpreună cu toți cei care din veac au
bineplăcut Lui, dăruindu-i iertare
păcatelor, odihnă sufletului, mântuire și veșnică pomenire!
Biroul de Presă
al Episcopiei Ortodoxe
Române din Ungaria

Duminica Ortodoxiei la capela românească
din Budapesta

Prima săptămâna din Postul Mare se încheie întotdeauna prin Duminica Ortodoxiei,
sau a biruinței credinței ortodoxe asupra tuturor ereziilor, precum și a restabilirii
definitive a cultului Sfintelor
Icoane în Biserica Ortodoxă,
indiferent de naționalitate.
Această Duminică s-a stabilit prin hotărârea Sinodului
de la Constantinopol (Istanbulul de astăzi, din Turcia),
din data de 11 martie 843 și
ea se cinstește cu sfințenie,
de atunci și până în prezent,
de către creștinii ortodocși de
pretutindeni.
În diasporă, sau mai precis la ortodocșii care trăiesc
în afara țărilor ce găzduiesc
Biserici Ortodoxe Autocefale
Surori, Duminica Ortodoxiei este nu doar un moment
special din timpul anului liturgic pentru a cinsti așa cum
se cuvine Sfintele Icoane și
biruința Ortodoxiei, ci și un
prilej concret de manifestare
a comuniunii frățești inter-ortodoxe, prin slujiri făcute în

comun de ortodocși de diferite neamuri și etnii.
Și la Budapesta, în capitala
Ungariei, în care trăiesc 5 feluri de credincioși ortodocși
(aparținând Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria,
Exarhatului pentru Ungaria și
Austria al Patriarhiei Ecumenice, Eparhiei Ortodoxe Maghiare din Ungaria aflate sub
jurisdicția Patriarhiei Moscovei, Eparhiei Ortodoxe Sârbe
din Ungaria și Eparhiei Ortodoxe Bulgare din Ungaria),
acest frumos obicei a fost inaugurat în anul 2005, de către
Preasfințitul Părinte Sofronie
Drincec, Episcopul din acea
vreme al Eparhiei Ortodoxe
Române din Ungaria și în prezent Episcopul Oradiei, care
a săvârșit pentru prima dată
Sfânta Liturghie inter-ortodoxă în capela ortodoxă greacă
a Patriarhiei Ecumenice, împreună cu clerici din celelalte jurisdicții ortodoxe. Acest
obicei a rămas neschimbat
până în ziua de astăzi și a
fost continuat și după anul

2007, când conducerea Episcopiei Ortodoxe Române
din Ungaria a fost preluată de
Preasfințitul Părinte Episcop
Siluan. Cele mai multe dintre slujirile inter-ortodoxe din
Duminica Ortodoxiei au fost
săvârșite în capela românească, în Catedrala Episcopiei
Maghiare și în biserica ortodoxă bulgară din Budapesta,
dar și alte biserici ortodoxe
budapestane au găzduit acest
eveniment.
În Duminica Ortodoxiei
din anul 2018, capela românească din Budapesta și-a
deschis din nou porțile pentru
a primi clerici și credincioși
din celelalte jurisdicții ortodoxe din Ungaria, care au
luat parte la Sfânta Liturghie
Arhierească săvârșită aici de
Preasfințitul Părinte Siluan,
Episcopul Eparhiei Ortodoxe
Române din Ungaria și Locțiitorul Episcopiei Daciei Felix, împreună cu alți preoți și
diaconi. Din soborul slujitor,
cu binecuvântarea Ierarhilor
lor, au mai făcut parte cei doi

clerici români de la Budapesta: Părintele Protosinghel David Pop, Superiorul Așezământului Monahal Românesc
„Sfântul Ioan Botezătorul” și
Părintele Marius Maghiaru,
Protopop Român de Budapesta și câte un reprezentant al fiecărei jurisdicții ortodoxe din
Budapesta: Părintele Macarie Beke, de la capela greacă
din Budapesta a Exarhatului
pentru Ungaria și Austria al
Patriarhiei Ecumenice, Părintele Sviatoslav Bulah, de la
Catedrala „Adormirea Maicii
Domnului” a Eparhiei Ortodoxe Maghiare din Ungaria,
Părintele Tancso Yancsev, de
la Parohia ortodoxă bulgară
„Sfinții Chiril și Metodiu”
din Budapesta și Diaconul
Zoran Zivici, de la biserica
ortodoxă sârbă „Sfântul Mare
Mucenic Gheorghe” din Budapesta. Ecteniile au fost rostite alternativ, în română și
sârbă și fiecare preot a cântat
ecfonisul în limba sa, iar în
cadrul slujbei au fost pome(Continuare în pag. a 4-a)
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niți Preafericitul Părinte Patriarh Daniel și conducătorii
celorlalte Eparhii Ortodoxe
din Ungaria: Înaltpreasfințitul Părinte Arsenie, Exarhul
pentru Ungaria și Austria al
Patriarhiei Ecumenice, Înaltpreasfințitul Părinte Antonie,
Arhiepiscopul Ortodox Rus
de Budapesta și Viena, Înaltpreasfințitul Părinte Antonie,
Mitropolitul Ortodox Bulgar pentru Europa Centrală
și Occidentală, Preasfințitul
Părinte Lukijan, Episcopul
Eparhiei Ortodoxe Sârbe din
Ungaria și Administrator al
Eparhiei Ortodoxe Sârbe din
Timișoara și Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Eparhiei Ortodoxe Române din
Ungaria și Locțiitorul Episcopiei Daciei Felix. De asemenea, au fost rostite în mai
multe limbi (română, greacă,
maghiară, slavonă, sârbă și

engleză) Evanghelia, Crezul
și „Tatăl nostru”.
La slujbă, alături de cre-

a acestei Duminici și slujiri
inter-ortodoxe frățești și a dat
citire Pastoralei Sfântului Si-

dincioșii de mai multe naționalități, au luat parte și oficialități, precum Domnul Marius
Lazurcă, Ambasadorul României la Budapesta și familia sa, sau Doamna Gabriela
Elekeș, Președintele Asociației Femeilor Ortodoxe Române din Budapesta (AFORB).
Preasfințitul Părinte Siluan
a rostit un cuvânt de învățătură despre importanța specială

nod al Bisericii Ortodoxe Române la Duminica Ortodoxiei, care inițiază totodată și
colecta pentru Fondul Central
Misionar (FCM) din Patriarhia Română. De asemenea,
copiii, și ceilalți credincioși
care s-au pregătit, au fost împărtășiți de Ierarh cu Sfintele
Taine, exprimând în modul
cel mai deplin comuniunea
inter-ortodoxă.

Clericii și oaspeții au fost
invitați apoi la o agapă comună, la care a continuat atmosfera frățească și Liturghia
de după Liturghie, precum și
bucuria acestei întâlniri anuale inter-ortodoxe de la Budapesta.
Credința ortodoxă reprezintă unul dintre aspectele
fundamentale de apropiere
a oamenilor de Dumnezeu
și între ei și îi ajută, de asemenea, să depășească toate
problemele pe care le au de
întâmpinat în societatea contemporană și care nu sunt puține, iar Duminica Ortodoxiei
reprezintă un moment special
în viața creștinilor ortodocși
din Budapesta, pe care îl așteaptă anual, cu multă bucurie.
Biroul de Presă
al Episcopiei Ortodoxe
Române din Ungaria

Slujire Arhierească și constituire de organisme parohiale la Otlaca Pustă
În Duminica lăsatului sec de carne
pentru Postul Sfintelor Paști, sau a Înfricoșătoarei Judecăți (11 februarie 2018),
Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul
Eparhiei Ortodoxe Române din Ungaria
s-a aflat în mijlocul credincioșilor de la
Otlaca Pustă, săvârșind Sfânta Liturghie
Arhierească împreună cu un sobor format
din Părintele Arhimandrit Calinic Covaci,
Consilierul Administrativ-Bisericesc al
Episcopiei și Paroh la Otlaca Pustă și Arhidiaconul Emanuel Văduva, de la Catedrala Episcopală din Giula.
Răspunsurile liturgice au fost date de
Cătălin Anghel, masterand la teologie și
locuitor în Vărșand, lângă graniță (în România), care de 2 ani ajută această Parohie
prin cântarea bisericească la strană, iar la
slujbă, alături de ceilalți credincioși, au
luat parte și Domnul Gheorghe Șimonca,
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Deputat în Parlamentul de la Budapesta,
originar din această localitate și Doamna
Primar Elvira Ardelean.
În cuvântul de învățătură Preasfințitul
Părinte Siluan le-a vorbit credincioșilor
despre câteva din învățăturile pericopei
evanghelice duminicale, ce ne îndeamnă
pe toți să fim cu luare aminte față de bunătatea lui Dumnezeu, Care se ascunde în
sufletul fiecărui om, chiar dacă aparent nu
Se arată, Care așteaptă de la fiecare dintre
noi iubire frățească, atenție, comuniune
și ajutor față de aproapele nostru aflat în
nevoi, iar în funcție de această prezență
sau lipsă a dragostei vom fi și judecați la
Judecata cea de apoi sau Înfricoșătoare,
după cum este și numele acestei duminici
pregătitoare pentru Postul Mare.
La finalul Sfintei Liturghii, în prezența
Ierarhului și a Părintelui Paroh a avut loc

și ședința de constituire a noului Consiliu
Parohial al acestei Parohii și de desemnare a epitropilor, care au depus jurământul
de a sluji Biserica Străbună și Parohia lor,
în mandatul încredințat.
La Otlaca Pustă funcționează și un
Centru pentru familii și tineret, cu un Paraclis de lemn, în stil maramureșean, cu
hramul „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”, construit printr-un proiect european
transfrontalier, iar la intrarea în localitate
se află o troiță de lemn primită tot din Maramureș, în cadrul relațiilor de înfrățire pe
care comuna le are cu alte localități din
această zonă tradițională și istorică a României.
Biroul de Presă
al Episcopiei Ortodoxe
Române din Ungaria
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