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SCRISOARE PASTORALĂ
LA ÎNVIEREA DOMNULUI - 2018
† SILUAN
din mila lui Dumnezeu
Episcopul Eparhiei
Ortodoxe Române
din Ungaria
și Locțiitorul Episcopiei
Daciei Felix
Iubitului cler, cinului monahal şi dreptmăritorilor
creştini din sfânta și de
Dumnezeu păzita Episcopie Ortodoxă Română din
Ungaria, har, milă şi pace
de la Dumnezeu Tatăl și de
la Domnul și Mântuitorul
nostru Iisus Hristos, Cel
Înviat a treia zi din morți și
de la Duhul Sfânt, iar de la
noi părintească dragoste,
frățească îmbrățișare și
binecuvântare!

Iubiţi fraţi şi surori în
Hristos Domnul,
Hristos a înviat!
În Sfânta Evanghelie
după Ioan (capitolul 3, versetul 16), citim că: „aşa de
mult a iubit Dumnezeu lumea, încât pe Fiul Său Cel
Unul Născut L-a dat, ca tot
cel ce crede în El să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică!
”, iar în aceste cuvinte am
putea spune că stă ascunsă
puterea şi Taina Sărbătorii
Sfintelor Paşti, pe care cu
ajutorul lui Dumnezeu o
prăznuim din nou, astăzi.

Taina morţii şi a vieţii dăruite lumii prin Hristos Cel
Înviat, precum şi a legăturii
de iubire între Dumnezeu şi

(Irmos, Cântarea a 6-a, din
Canonul Sfintei Învieri), a
biruit puterea morţii, a readus firea omenească în co-

om, este esenţa acestui Praznic mare şi luminat al creştinilor, care dăinuie încă, la
mai bine de 2000 de ani de
la săvârşirea minunii ce stă
în centrul lui.
Minune ce a schimbat
cursul de până atunci al lumii, marcat de păcat, stricăciune şi moarte, căci Cel Ce
a murit cu Trupul pe Cruce,
iar cu Duhul S-a pogorât
până la iad, era Însuşi Dumnezeu, pornit în
căutarea oii Sale celei
pierdute (Luca 15, 4), adică
a lui Adam şi a firii omeneşti răpuse de păcat. Şi
strâns unit cu această fire, a
cunoscut durerile morţii, dar
nu l-a mai părăsit pe om, ci
însoţindu-l până „ întru cele
mai de jos ale pământului ”

muniune de iubire cu Dumnezeu Tatăl şi a aşezat-o
de-a dreapta Sa, acolo unde
îi era locul de la început,
dacă Adam nu ar fi căzut în
păcat.
Această lucrare dumnezeiască a lui Hristos o prăznuieşte Biserica noastră în
Sâmbăta cea binecuvântată,
din Săptămâna Mare, când
spre închinarea credincioşilor, în mijlocul locaşului
de cult, rămâne doar Icoana
Pogorârii la iad a Domnului
şi Sfânta Evanghelie, iar în
Altar, pe Sfânta Masă, sălăşluieşte în chip tăcut Sfântul
Epitaf, sau Icoana coborârii
de pe Cruce a Domnului.
Heruvicul din această zi îndeamnă: „Să tacă tot trupul
omenesc si să stea cu fri-

că si cu cutremur, si nimic
pământesc întru sine să nu
gândească, că Împăratul Împăraţilor si Domnul Domnilor merge să se junghie si să
se dea spre mâncare credincioşilor”.
Este singura dată în timpul anului liturgic şi în cadrul Liturghiei Sfântului
Vasile cel Mare când se cântă acest Heruvic, care arată
în acelaşi timp cele două
lucrări săvârşite de Hristos
Domnul pentru mântuirea
neamului omenesc: pogorârea la iad şi răscumpărarea
omului, prin Jertfa Sa de
pe Cruce, şi împărtăşirea
în mod concret de acest dar
mare al biruinţei morţii, iertării păcatelor şi comuniunii
cu Hristos prin Pâinea şi
Vinul Euharistic, sfinţite la
fiecare Sfântă Liturghie.
Astfel, credinţa creştinului ortodox, întemeiată pe
cuvântul Sfintei Scripturi şi
mărturisirea dintotdeauna a
Bisericii, precum şi desfăşurarea ei, în cadrul rugăciunii liturgice comune, la
Sfânta Liturghie Pascală şi
în toate celelalte Duminici
şi Sărbători ale anului, sunt
cele care îi luminează mintea şi îi hrănesc sufletul, pe
calea întăririi comuniunii
sale cu Hristos, Cel Răstignit şi Înviat din morţi, Care
se dă neîncetat spre hrană
credincioşilor Săi şi le dă(Continuare în pag. a 2-a)
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Scrisoare Pastorală la Învierea Domnului - 2018
(Urmare din pagina 1-a)

ruieşte acestora viaţa cea
veşnică.
Dreptmăritori creștini
și creștine,
Învierea Domnul este
cea mai mare Sărbătoare a
creştinilor, ea este prăznuită
în mod special în Duminica Sfintelor Paşti, după o
pregătire bine precizată şi
îndelungată, în timpul Postului Mare şi în întreaga perioadă liturgică a Triodului,
dar razele sale binecuvântate se răspândesc asupra
întregului an bisericesc.
Fiecare Duminică, în afara
acelora în care un Praznic
Împărătesc se sărbătoreşte
în această zi, este socotită
un mic Paşte, un nou prilej
acordat credincioşilor de
re-evaluare a propriei vieţi
duhovniceşti şi de reîntoarcere la Hristos, prin Taina
Sfintei Spovedanii şi prin
pregătire pentru cuminecarea cu Trupul şi Sângele
Domnului, dacă primim
pentru aceasta dezlegare de
la duhovnic.
Hristos Domnul, Jertfit o
singură dată pe Crucea Golgotei cu Sfântul Său Trup,
prin Pâinea şi Vinul binecuvântate de Preot la fiecare
Sfântă Liturghie se jertfeşte
din nou, iară şi iară, pentru
credincioşii Săi, pentru a-i
hrăni pe aceştia cu Sfintele
Taine, a-i curăţa de păcatele
săvârşite şi a-i uni cu Sine,
atât de strâns, cum numai
El o poate face.
Bolile, suferinţa şi în final moartea, sunt probleme
ce îl preocupă pe fiecare
om, ce cugetă mai cu luare aminte la sine şi la rostul său, în lumea în care

trăieşte. Iar prin Hristos,
aceste probleme pot găsi o
rezolvare şi un sens binefăcător şi dătător de multă
speranţă, pentru omul contemporan, prins în atâtea
griji şi expus la nenumărate
ispite, necazuri şi supărări.
Într-una din ultimele Sale
încercări, trăite de Hristos
înainte de Patima Sa, în
Grădina Ghetsimani (Matei
26, 36-46 şi Marcu 14, 3242), rugăciunea Sa, în care
a cuprins ispitele şi păcatele
lumii întregi, a fost atât de
apăsătoare pentru El, încât
a transformat sudorile Sale
în picături mari de sânge,
precum ne spune Sfântul
Evanghelist Luca (Luca
22, 44). Aceste încercări
au atins punctul culminant
în timpul Sfintelor Sale Pătimiri, când Hristos a fost
batjocorit, biciuit, scuipat,
pălmuit, înjosit şi Răstignit
pe Cruce. Dar pe toate le-a
biruit cu putere dumnezeiască şi nu pentru Sine, căci
nu merita ceva din toate
acestea venite din răutatea
oamenilor care s-a îndreptat asupra Lui, cât mai ales
pentru a arăta lumii întregi
o altă cale de urmat. După
cum era şi firesc, deşi ca
Dumnezeu era Atotputernic
şi nemuritor, ca om a gustat cu Trupul Său moartea,
ce pune capăt oricărei vieţi
omeneşti. Iadul însuşi, ce
stă în spatele tuturor răutăţilor din lume, a crezut ca
l-a biruit definitiv pe om,
lumea şi chiar pe Dumnezeu, o dată pentru totdeauna, prin moartea Mântuitorului. Dar s-a înşelat, aşa
precum ne încredinţează an
de an şi Sfântul Ioan Gură
de Aur, în Cuvântul său,
din noaptea Sfintelor Paşti:

„Iadul, zice, s-a amărât, întâmpinându-Te pe Tine jos:
amărâtu-s-a că s-a stricat.
S-a amărât, că a fost batjocorit; s-a amărât, că a fost
omorât; s-a amărât că s-a
surpat; s-a amărât, că a fost
legat. A primit un trup si de
Dumnezeu a fost lovit. A
primit pământ si s-a întâlnit
cu cerul. A primit ceea ce
vedea si a căzut prin ceea
ce nu vedea ”.
Aceasta este lucrarea
tainică şi dumnezeiască a
lui Hristos. Aceasta este
biruinţa Lui. Acesta este
darul cel mare făcut de el
oamenilor şi drepţilor, care
se aflau întru întunericul
iadului, aşteptând izbăvirea lui Dumnezeu. Acesta
este darul pe care îl face şi
astăzi creştinilor, în primul
rând, dar şi tuturor oamenilor, care rătăcind, tulburaţi,
întru întristările şi grijile lumii acesteia, caută ajutor şi
au nevoie de odihnă pentru
sufletele lor.
Iubiți credincioși și
credincioase,
Înţelegând şi noi mărimea darurilor lui Hristos
Cel Înviat, precum şi atacurile perfide ale lumii necredincioase şi potrivnice
lui Dumnezeu în care trăim şi având în jurul nostru
atâta nor de mărturii, ale
creştinilor şi Sfinţilor care
înaintea noastră au aflat calea credinţei celei drepte,
„să lepădăm orice povară si păcatul ce grabnic ne
împresoară si să alergăm
cu stăruinţă în lupta ce ne
stă înainte, cu ochii aţintiţi
asupra lui Iisus, Începătorul
si Plinitorul credinţei, Care
pentru bucuria pusă înain-

te-I, a suferit Crucea, n-a ţinut seama de osânda ei si a
sezut de-a dreapta Tronului
lui Dumnezeu ” (Evrei 12,
1-2). Nicicând, în timpul
anului liturgic, nu se arată
mai bine această putere a
dragostei dumnezeieşti a lui
Hristos, Care îşi pune viaţa
pentru prietenii Săi, pe care
îi iubeşte (Ioan 15, 13) şi
care am putea să fim şi noi.
Prin credinţa părinţilor, moşilor şi strămoşilor noştri şi
prin Taina Sfântului Botez,
suntem chemaţi şi noi să
cunoaştem şi să ne asumăm
calea lui Hristos, urmându-L cu râvnă şi dragoste.
Harul Domnului nostru
Iisus Hristos, Cel Înviat din
morţi şi dragostea lui Dumnezeu Tatăl şi împărtăşirea
Sfântului Duh, să fie cu
voi, cu toţi, ca veselindu-ne
de această aleasă şi Sfântă
Zi, a Învierii Domnului, cu
pace în suflete şi cu bucurie, să Îi cântăm şi noi, mărturisind din toată inima, că:
„Hristos a înviat din morţi,
cu moartea pe moarte călcând si celor din mormânturi viaţă dăruindu- le!”

Al vostru, al tuturor, de tot
binele doritor şi către
Hristos Domnul Cel Înviat
rugător,
† Siluan
Episcopul Eparhiei
Ortodoxe Române
din Ungaria
și Locțiitorul Episcopiei
Daciei Felix
Dată în Reşedinţa noastră
Episcopală din Giula,
la Praznicul
Învierii Domnului,
în Anul Mântuirii 2018.
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A Doua Zi de Paști la Micherechi
În cea de a Doua Zi de Paști, Preasfințitul
Părinte Siluan, Episcopul Eparhiei Ortodoxe Române din Ungaria s-a aflat în mijlocul
comunității românești din Micherechi, săvârșind Sfânta Liturghie în biserica satului,
împreună cu un sobor
format din Părintele Paroh Ioan Bun, Părintele
Protosinghel Visarion
Tuderici,
Secretarul
Eparhial al Episcopiei
și Profesor de Religie la
Școala Generală Românească din Micherechi
și Arhidiaconul Emanuel Văduva de la Catedrala Episcopală din Giula.
La slujbă au luat parte mulți credincioși de
diferite vârste, Doamna
Primar Margareta Tat și
copiii care participă săptămânal la orele de religie ortodoxă, ținute
la școală.
În cuvântul de învățătură, Preasfințitul
Părinte Siluan și-a exprimat bucuria de a
putea fi prezent cu prilejul Sfintelor Sărbători pascale și la această Parohie importantă
din cadrul comunității românești din Ungaria, împărtășind împreună bucuria Învierii Domnului și a comuniunii de iubire cu
Mântuitorul nostru Iisus Hristos Cel Înviat,
darul cel mai mare făcut de Dumnezeu lumii întregi, căreia îi poartă de grijă neîncetat, de-a lungul istoriei. Ierarhul i-a felicitat,
de asemenea, pe Preotul Paroh și credin-

cioși pentru atașamentul lor față de Biserica
Străbună și pe Părintele Visarion și copiii ce
participă la orele de religie, dar și duminical la sfintele slujbe, unde rostesc împreună, împărțiți în mai multe grupe, „Crezul”

și „Tatăl nostru”. Legătura copiilor cu Biserica și credința strămoșească, precum și
educația lor creștină reprezintă pricină de
bucurie și mare speranță pentru viitorul lor
și al comunității din care fac parte.
La sfârșitul Sfintei Liturghii, Ierarhul a
împărțit Diplome la cei 6 elevi participanți
la Concursul de Religie intitulat „Alături de
Hristos în Europa secolului XXI”, organizat
de Colegiul Național Pedagogic „Gheorghe
Lazăr” și Colegiul de Muzică „Sigismund
Toduță” din Cluj-Napoca, împreună cu Mitropolia Clujului, Maramureșului și Sălajului și desfășurat on-line, prin internet, în

data de 10 martie 2018.
Îndată după aceea, potrivit tradiției de
la marile sărbători din această Parohie, un
grup de peste 30 de copii a oferit un program de poezii cu conținut pascal, dedicate
Învierii Domnului și pregătite la orele de religie,
în timpul Postului Mare,
sub îndrumarea Părintelui Protosinghel Visarion. Versurile interpretate
și inocența copiilor au
împodobit această Sărbătoare și au adus multă
emoție și bucurie în sufletele celor participanți
la slujbă. Drept răsplată
pentru osteneala și străduințele lor și pentru
darul de suflet oferit cu
prilejul Sfintelor Paști
părinților și bunicilor lor,
dar și celorlalți clerici și credincioși prezenți, Ierarhul i-a binecuvântat pe copii și
le-a împărțit iconițe, cărți de rugăciune și
pachete cu dulciuri, pregătite de membrii
Consiliului Parohial.
Astfel, bucuria Sărbătorii Învierii Domnului a fost reînnoită și primită cu recunoștință și în sufletele credincioșilor ortodocși
români din Micherechi, în aceste zile alese
și însemnate pentru românii de pretutindeni.

Biroul de Presă
al Episcopiei Ortodoxe
Române din Ungaria

Hramul bisericii din Uzdin, Serbia
Biserica românească din Uzdin, Serbia,
aparținând Episcopiei Daciei Felix, este închinată Sfântului Mare Mucenic Gheorghe,
asemenea multor altor biserici din lumea
creștină.
Cu acest prilej, în ziua de prăznuire a Marelui Mucenic (23 aprilie 2018), în locașul de
cult a fost săvârșită Sfânta Liturghie Arhierească de Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Eparhiei Ortodoxe Române din Ungaria și
Locțiitorul Episcopiei Daciei Felix, împreună
cu un numeros sobor, format din Părintele
Moise Lința, Parohul Uzdinului, Părintele
Emanuel Tăpălagă, Paroh la Sân Mihai și
Vicar Eparhial, Părintele Gheorghe Ianeș,
Paroh la Satul Nou, Protopop de Panciova și
Consilier Economic al Episcopiei, Părintele
Gabriel Bandu, Paroh la Ecica și Protopop de
Toracul Mic, Părintele Cristian Băbuț, Paroh
la Seleuș, Părintele Cristian Popii, Paroh la
Toracul Mare, Părintele Traian Brăgean, de la
Parohia Ofcea, Părintele Petru Măran de la Alibunar, Părintele Emanuel Mojic de la Torac-

ul Mic, Părintele Ionel Savu, de la Parovia
Vladimirovaț, sau Petrovasâla și Arhidiaconul
Emanuel Văduva, de la Catedrala Episcopală
din Giula, Ungaria.
Dimineața, Ierarhul a fost întâmpinat în
curtea bisericii de membrii corului de credincioase ale Parohiei, condus de Domnul Daniel
Cheț, Profesor de Muzică la Școala Generală
„Sfântul Gheorghe”, care au dat în mod profesionist răspunsurile la Sfânta Liturghie, pe
patru voci. La slujbă au participat, de asemenea, mulți credincioși de diferite vârste, elevii
de la Școala Generală Românească, clasele
I-VIII și oficialități, ca de pildă Domnul Gheorghe Dinu, Consulul General al României la
Vârșeț, Doamna Anișoara Țăran, Coordonatoarea Departamentului pentru Învățământ al
Consiliului Național al Minorității Naționale
Române, Domnul Octavian Crețu, Directorul
Școlii Generale din Uzdin, Domnul Marius
Rămianț, Directorul Casei de Cultură „Doina”
din Uzdin, Domnul Vasile Barbu, Președintele
Societății Literar-Artistice „Tibiscus” din Uz-

din, Domnul Milan Garașevici, Președintele
Comunei Covăcița, ș.a.
În cuvântul de învățătură, Preasfințitul
Părinte Siluan a evidențiat rolul și valoarea
Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, care din
dragoste pentru Hristos nu a pregetat să își
jertfească și viața, devenind din ostaș al Imperiului Roman în timpul împăratului prigonitor
Dioclețian, Mare Mucenic creștin al Împăratului Hristos, Ocrotitor al multor locașuri de
cult creștine din toată lumea și al atâtor credincioși și credincioase care îi poartă numele
și îl cheamă în ajutor, dar și a numeroase țări,
orașe și alte instituții. Ierarhul a săvârșit la
final binecuvântarea prinoaselor aduse pentru sărbătoarea hramului și rânduiala tăierii
colacului și a stabilirii noilor nași ai bisericii,
potrivit obiceiului din Banat, iar membrele
corului au cântat colindul Sfântului Gheorghe,
un frumos obicei păstrat cu sfințenie în această
Parohie. De asemenea, au fost felicitați Domnul Consul General Gheorghe Dinu și toți cei
(Continuare în pag. a 4-a)
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Hramul bisericii din Uzdin, Serbia
(Urmare din pag. a 3-a)
care s-au învrednicit a purta numele Sfântului
Mare Mucenic.
Îndată după Sfânta Liturghie, Ierarhul și
clerul slujitor, dar și oficialitățile s-au deplasat
la Școala Generală Românească „Sfântul Gheorghe” din Uzdin, la care învață un număr de
aproximativ 160 de elevi, români, dar și sârbi
și romi, unde a fost făcută de asemenea tăierea
colacului și alegerea noilor nași ai Școlii ce
este de asemenea aflată sub ocrotirea Sfântului
Mare Mucenic Gheorghe. La soborul slujitor
s-a adăugat și Preotul sârb Veselin Teodorovici, de la Parohia Covăcița și Putnikovo, care a
rostit rugăciuni în limba sârbă. Oaspeții au fost
întâmpinați de cuvântul de salut al Domnului
Director Octavian Crețu, iar după rugăciunile
săvârșite, Orchestra și Corul de copii al Școlii

au cântat cântece românești și au interpretat la
diferite instrumente (cobze, chitare, țambal și
fluiere), melodii tradiționale din zonă. Orchestra de copii a dovedit un talent și o pregătire deosebite, reușind să obțină în ultimii ani locul I
pe țară, la concursuri muzicale de profil. Domnul Consul General Gheorghe Dinu, prezent
de multe ori la această manifestare tradițională
de hram a Parohiei și Școlii Generale din Uzdin, a împărțit la final copiilor medalioane, cu
Marea Unire de la 1918, executate cu sprijinul
Ministerului pentru Românii de Pretutindeni.
Toți cei prezenți, circa două sute cincizeci
de persoane, au fost invitați apoi la o agapă
comună, oferită la Centrul Pastoral, din partea
Parohiei Uzdin.
Biserica românească din Uzdin a fost construită în anul 1801, cu hramul Sfântul Mare

Mucenic Gheorghe, fiind declarată mai târziu,
de Institutul Republican Sârb ca monument
istoric cu valoare extraordinară, de gradul I,
datorită vechimii și valorii ei și a fost pictată
între anii 1833-1836 de pictorul Constantin
Daniel. Din 1898 a fost înființat Corul bărbătesc „Doina” al Parohiei, iar din anul 2001 și un
cor de femei, care în ultimii ani a învățat să dea
și răspunsurile la Sfânta Liturghie.
În Uzdin trăiesc astăzi circa 1.500 de locuitori, dintre care aproximativ 80% sunt
români, adică în jur de 1.300 de oameni, iar
restul sunt sârbi sau romi.

Biroul de Presă
al Episcopiei Ortodoxe
Române din Ungaria

Hramul bisericii din Bătania
Biserica din Bătania (Battonya), aparținând Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria și fiind închinată Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, și-a
sărbătorit hramul în prima Duminică după Praznicul Sfântului și a Patra
după Paști, a Vindecării slăbănogului din Vitezda (29 aprilie
2018).
Cu acest prilej, în locașul de
cult a fost săvârșită Sfânta Liturghie Arhierească de către Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul
Eparhiei Ortodoxe Române din
Ungaria, împreună cu un sobor
format din Preotul Paroh Mihai
Vidican, Părintele Aurel Becan,
Paroh la Cenadul Unguresc și
Protopop de Seghedin, Protopopul locului, Părintele Florin Olteanu, Paroh la Chitighaz și Protopopul Giulei, Părintele Liviu
Iștoc, Preot slujitor la biserica cu
hramul „Sfinții Apostoli Petru și
Pavel” din Curtici, Arhiepiscopia
Aradului și Arhidiaconul Emanuel Văduva, de la Catedrala Episcopală din
Giula. Tot de la biserica din Curtici a participat la hram și Corul mixt al
Parohiei, condus de Profesorul Adrian Bughi, care a întâmpinat dimineața
pe Ierarh, dimpreună cu ceilalți credincioși ai Parohiei Bătania și a dat apoi
răspunsurile la Sfânta Liturghie.
La slujbă au luat parte circa 130 de credincioși, precum și oficialități,
între care s-a numărat Domnul Traian Cresta, Purtătorul de cuvânt al comunității românești din Ungaria în Parlamentul de la Budapesta, care este
originar din Bătania și locuiește în orașul său natal.
Atmosfera de sărbătoare, creată prin rugăciune și prin cântările Corului
arădean, a adus multă bucurie duhovnicească tuturor participanților și cinstirea cuvenită Sfântului Mare Mucenic Gheorghe. La slujbă au luat parte
și copii ai comunității românești locale din Bătania, care urmează ore de
religie la Școală, cu Părintele Marius Vidican și ore de Limba Română cu
Doamna Învățătoare Sofia Pilan, iar la momentul potrivit au rostit împreună
Crezul.
În cuvântul de învățătură, Preasfințitul Părinte Siluan a subliniat importanța întâlnirii personale a omului, în general, și în special a credincioșilor
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cu Mântuitorul nostru Iisus Hristos, care are puterea de a cuceri inimile
acestora, dar și de a dărui sănătate și vindecare sufletească și trupească doar
prin cuvântul Său, după cum o dovedește cu prisosință și minunea vindecării slăbănogului din Vitezda, care
deși avea foarte multă răbdare și
căință, în sufletul său, nu a fost
vindecat de apa cea tămăduitoare
a scăldătorii, ci de cuvântul cel
atotputernic al lui Hristos. Acest
cuvânt, împărtășit cu dragoste și
tânărului Gheorghe de către părinții săi după trup, în copilăria sa, a
adus roade bogate și l-a întărit în
credința mărturisitoare pe cel care
avea să se arate Mare Mucenic și
Mărturisitor al lui Hristos, pentru
care și-a jertfit și viața, cu bucurie.
Și chiar dacă Sfântul Gheorghe a
plecat atât de tânăr din viața această pământeană, prin moarte martirică, iată că nădejdea și credința
sa creștină nu i-au fost înșelate,
căci el a devenit una dintre florile alese ale calendarului creștin, căruia prin
purtarea de grijă și darul lui Dumnezeu i-au fost închinate nenumărate biserici, unde este pomenit și chemat în rugăciune după atâția ani și foarte mulți
creștini și creștine, din România și din lumea întreagă îi poartă numele până
în ziua de azi.
La vremea cuvenită, copiii și credincioșii care s-au pregătit au fost împărtășiți de Ierarh cu Sfintele Taine, iar la final a fost sărbătorit și Părintele
Liviu Iștoc, pentru faptul că în 28 aprilie 2014 a fost instalat ca Preot slujitor
la Curtici, alături de alți doi Preoți, având așadar 4 ani de slujire în această
Parohie și 20 de ani de preoție, în total (fiind hirotonit în 8 februarie 1998
pentru Parohia Șeitin, tot din Arhiepiscopia Aradului).
Toți cei prezenți au fot invitați apoi la o agapă frățească, potrivit tradiției, oferită de Parohia Bătania la cantina Școlii Generale Românești „Lucian
Magdu” din această localitate, care a încheiat practic sărbătoarea hramului.
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