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SFÂNTA LITURGHIE ȘI ACTIVITĂȚI MEDIATICE DE PROMOVARE
A COMUNITĂȚII ROMÂNEȘTI DIN UNGARIA, DE SFINȚII ÎMPĂRAȚI
CONSTANTIN ȘI ELENA, ÎN ANUL CENTENAR
Praznicul Sfinților Împărați
Constantin și Elena din acest
an (21 mai 2018) a constituit un
prilej de bucurie și un moment
important în ceea ce privește
viața și cunoașterea comunității
românești din Ungaria și în special din Giula, orașul care este
din multe puncte de vedere centrul acestei comunități.
În Catedrala Episcopală,
Preasfințitul
Părinte
Siluan, împreună cu un sobor de
preoți și diaconi, a săvârșit
Sfânta Liturghie Arhierească
la Praznicul Sfinților Împărați
Constantin și Elena, iar pentru
prima dată, la inițiativa Televiziunii Române, studioul TVR 3
și TVR Cluj, slujba a fost transmisă în direct de Postul Național de Televiziune, în contextul
Anului Centenar.
Din sobor, alături de Ierarh,
au mai făcut parte Părintele
Protosinghel Visarion Tuderici,
Secretarul Eparhial al Episcopiei, Părintele Origen Sabău,
Consilierul Cultural al Episcopiei și Paroh la Apateu, Părintele Teodor Marc, Parohul Catedralei și Consilier Economic,
Părintele Vasile Sabău, Paroh
la biserica „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din Oradea,
care a venit la slujbă cu un
grup numeros de credincioși
din Parohia sa, Arhidiaconul
Claudiu Condurache, de la Catedrala Nouă din Arad și Arhidiaconul Emanuel Văduva, de la
Catedrala din Giula. Răspunsurile liturgice au fost date cu
profesionalism de grupul coral „Sfântul Ierarh Nicolae” al
Facultății de Teologie Ortodoxă
din Timișoara, iar la slujbă,
alături de maicile de la Centrul

Eparhial din Giula au participat și maici de la Mânăstirea
„Sfântul Simeon Stâlpnicul”,
din Arad-Gai. Au fost prezente,
de asemenea și multe oficial-

Preasfințitul Părinte Siluan a
subliniat importanța și actualitatea personalității și a rolului jucat de Sfântul Împărat
Constantin cel Mare și Maica

ități, ca de pildă Doamna Natalia Intotero, Ministrul pentru
Românii de Pretutindeni, Domnul Florin Trandafir Vasiloni,
Consulul General al României
la Giula, Domnul Gherman
Dumitru, Deputat de Bihor în
Parlamentul de la București,
Domnul Tiberiu Iuhas, Președintele Autoguvernării pe Țară
a Românilor din Ungaria
(AȚRU), Domnul Gheorghe
Cozma, Președintele Oficiului
AȚRU, Doamna Mariana Negrău Vetro, Directorul Centrului
de Documentare și Informare al
AȚRU, Doamna Maria Gurzău
Czegledi, Directorul Liceului
Românesc „Nicolae Bălcescu”
din Giula, Doamna Eva Iova
Șimon, Directorul și Redactorul Șef al Săptămânalului „Foaia
Românească”, Doamna Delia
Covaci, Directorul Executiv și
Redactorul Șef al Săptămânalului „Cronica” al AȚRU, ș.a.
În cuvântul de învățătură,

Sa Elena, care prin lucrarea
minunată și intervenția Mântuitorului Iisus Hristos s-a convertit la creștinism, a înțeles
valoarea Jertfei Sale și a Bisericii pe care Acesta a întemeiat-o în lume și a sprijinit-o foarte mult din poziția înaltă în care
s-a aflat, după secole întregi de
prigoană și de suferință, oferindu-i în primul rând libertatea
de existență și exprimare, prin
Edictul de la Mediolanum (sau
Milano), din 313, dar și multe
alte ajutoare.
La vremea potrivită au fost
împărtășiți cu Sfintele Taine
cei care s-au pregătit pentru
aceasta, iar la sfârșit, Ierarhul
și soborul slujitor au săvârșit și
slujba Parastasului de 1 an de
zile, pentru renumita cântăreață
de muzică populară Florica
Duma, din Bihor, mutată la cele
veșnice în 9 mai 2017, la vârsta
de 70 de ani.
În aceeași zi, în altarul de

vară, din lemn, din Parcul Catedralei, echipa de televiziune
de la TVR 3 – TVR Cluj, aflată
sub coordonarea Domnului Redactor Răzvan Bucuroiu, a realizat o emisiune de mediatizare a comunității românești din
Ungaria, prin dialog cu Preasfințitul Părinte Siluan, Doamna
Ministru Natalia Intotero, Doamna Director Maria Gurzău
Czegledi și Doamna Director
Eva Iova Șimon, încercând să
surprindă principalele aspecte
și activități ale acestei comunități, dar și nevoile ei, în demersul de a-și afirma și întări
propria identitate, națională,
spirituală și culturală.
Echipa de televiziune va
mai realiza și ale activități de
promovare a folclorului românesc, pe scena festivă a cetății
din Giula, în aceeași zi, dar
și în alte părți din Ungaria, în
acest turneu, denumit „Caravana Servus Europa” și dedicat Anului Centenar, pe care
îl efectuează în aceste zile în
cadrul comunității românești
din Ungaria.
Doamna Ministru Natalia
Intotero, împreună cu Domnul
Consul General Florin Trandafir Vasiloni, au fost primiți în
ziua precedentă (20 mai 2018)
la Reședința Episcopală din
Giula, de Preasfințitul Părinte
Siluan și alți Părinți din Permanența Consiliului Eparhial și i-au fost expuse câteva
dintre activitățile prezente și
proiectele de viitor ale Episcopiei.
Biroul de Presă
al Episcopiei Ortodoxe
Române din Ungaria
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Pomenirea Eroilor Români la Seghedin
Marți, 15 mai 2018, cu puține zile
înaintea Praznicului Împărătesc al Înălțării Domnului, socotit și ca Sărbătoare Națională și Bisericească a Eroilor
Neamului, la Cimitirul Central din Seghedin (Szeged), Ungaria, a avut loc o
slujbă de pomenire și o ceremonie de
comemorare a Eroilor Români care își
dorm somnul de veci în așteptarea Învierii în acest cimitir.
Evenimentul a fost organizat de
Consulatul General al
României din Seghedin și a fost onorat de
prezența mai multor
oficialități: Preasfințitul Părinte Siluan,
Episcopul
Eparhiei
Ortodoxe Române din
Ungaria, însoțit de Părintele Aurel Becan,
Protopop de Seghedin
și Paroh la Cenadul
Unguresc și de Arhiaconul Emanuel Văduva, de la Catedrala
Episcopală din Giula,
Domnul Marius Lazurca, Ambasadorul
României la Budapesta, Domnul Daniel Banu, Consulul General al României
la Seghedin și gazda întregii manifestări, Domnul Consul Cristian Daniel și
întreg personalul Consulatului General
Român din Seghedin, Episcopul Romano-Catolic de Seghedin Kiss Rigo
László, Domnul Colonel Toma-Ștefan
Savu, Atașat al Apărării Militare și Aero
al Ambasadei României din Budapesta,
Domnul Kozmá Gábor, Rectorul Universității „Gál Ferenc” din Seghedin,
Domnul Alexandru Popa, Prorectorul
Universității „Aurel Vlaicu” din Arad,
Domnul Tiberiu Iuhas, Președintele Autoguvernării pe Țară a Românilor din
Ungaria (AȚRU), Domnul Gheorghe
Petrușan, Președintele Autoguvernării
Românești Județene din Csongrad și a
celei Românești Locale din Seghedin,
Domnul Tibor Papp, Consilier pentru
Relații Externe și Domnul Attila Kerek,
Șeful Departamentului de Protocol al
Primăriei din Seghedin, Domnul Petru
Weber, Profesor de Istorie și Domnul
Szábó Zsolt, Lector de Limba Română, ambii de la Facultatea de Pedagogie

„Juhász Gyula” a Universității din Seghedin, Doamna Simonfi Jolanta, Vicepreședintele Autoguvernării Românești
Locale din Macău (Makó), ș.a.
Comemorarea a început printr-o slujbă de pomenire a Eroilor Români, săvârșită de Preasfințitul Părinte Episcop
Siluan, împreună cu Părintele Protopop
Aurel Becan, la care Ierarhul a subliniat
importanța acestei sărbători inaugurată
în 1920 de Sfântul Sinod al Bisericii

Ortodoxe Române, pe timpul Vrednicului de pomenire și primul Patriarh al ei,
Miron Cristea, care era în același timp
și Președinte al Societății Mormintelor
Eroilor căzuți în Război. Ziua Eroilor
reprezintă un prinos de aleasă cinstire
și recunoștință față de cei care și-au dat
viață, ca jertfă supremă pentru libertatea și demnitatea Poporului Român, dar
și pentru Unirea Sa într-o singură Țară,
și tocmai de aceea noi suntem datori să
ne rugăm pentru odihna sufletelor lor
și să le ducem mai departe memoria și
realizările, cinstindu-i și prețuindu-i,
așa cum se cuvine. Praznicul Înălțării
Domnului și legătura directă cu Jertfa și
Învierea Mântuitorului și Înălțarea Sa la
Cer, arată demnitatea și cinstea de care
s-au învrednicit și acești Eroi ai Neamului nostru, prin alegerea ca Zi de pomenire a lor a acestui Praznic Împărătesc.
A urmat apoi intonarea Imnurilor
Naționale ale României și Ungariei, salutul de bun venit și prezentarea evenimentului, făcută de Domnul Consul General Daniel Banu, cuvântul Domnului
Ambasador Marius Lazurcă, care a subliniat faptul că la acest eveniment come-

morativ nu îi cinstim doar pe Eroii din
cel de-al II-lea Război Mondial, care își
dorm somnul de veci în acest cimitir, ci
și pe Eroii Români din timpul Primului
Război Mondial și din toate luptele duse
de aceștia, în care și-a jertfit viața pentru apărarea Patriei și a credinței noastre
strămoșești, contribuind și la eliberarea
altor țări din vecinătatea României. Toți
merită cinstea și recunoștința noastră.
Au fost depuse coroane de flori din
partea Ambasadei României la Budapesta și
a Ministerului Apărării
Naționale a României,
a Consulatului General al României la Seghedin, a filialei din
Seghedin a Institutului
Cultural Român (ICR),
a Primăriei din Seghedin și Primăriei din
Hódmezővásárhely, a
Autoguvernării pe Țară
a Românilor din Ungaria (AȚRU) și a Centrului de Documentare
și Informare al AȚRU,
a Universității „Aurel Vlaicu” din Arad
și a Universității „Gál Ferenc” din Seghedin, a Catedrei de Limba Română
de la Facultatea de Pedagogie „Juhász
Gyula” a Universității din Seghedin, a
Autoguvernării Românești Județene
din Csongrad și a celei Românești Locale din Seghedin, precum și a Autoguvernării Românești Locale din Macău
(Makó).
Manifestarea s-a încheiat cu gustarea
unei felii de cozonac și a unui pahar de
vin, oferite în mod simbolic și tradițional de Consulatul General al României
din Seghedin, pentru odihna sufletelor
Eroilor Români din acest oraș.
Monumentul Eroilor Români de la
Cimitirul Central din Seghedin a fost
ridicat în anul 1950, întru pomenirea
celor 97 de ostași români care au căzut
în aceste locuri, luptând pentru eliberarea Ungariei, în cel de-al Doilea Război
Mondial, după cum spune și inscripția
marcată pe acest monument.
Biroul de Presă
al Episcopiei Ortodoxe
Române din Ungaria
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Hramul bisericii românești din Cenadul Unguresc
Biserica românească din Cenadul Unguresc (Magyarcsanád), închinată Înălțării
Domnului, și-a sărbătorit cu anticipație hramul, sâmbătă, 12 mai 2018.
Cu acest prilej, Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Eparhiei Ortodoxe Române din Ungaria
a săvârșit Sfânta Liturghie
Arhierească în locașul de cult,
împreună cu un numeros sobor
de preoți și diaconi, format din
Părintele Arhimandrit Calinic
Covaci, Consilierul Administrativ-Bisericesc al Episcopiei
din Ungaria, Părintele Aurel
Becan, Parohul de la Cenadul
Unguresc, Protopop de Seghedin și gazda întregii manifestări,
Părintele Ioan Bun, Paroh la
Micherechi, Părintele Ionuț Negrău, de la Săcal, Părintele Marius Vidican, Paroh la Bătania și
Arhidiaconul Emanuel Văduva, de la Catedrala din Giula.
Răspunsurile liturgice au fost date de
grupul coral „Trifon Lugojanul” din Arad,
condus de Domnul Roz Marinel, iar la slujbă au participat circa o sută de credincioși,
din Cenadul Unguresc, Seghedin, Macău
(Mákó), Bătania, dar și din România, de
la Sântana, precum și oficialități, ca de
pildă Domnul János Farkas, Primarul de
la Cenadul Unguresc, Domnul Daniel
Banu, Consulul General al României la
Seghedin, Domnul Consul Cristian Daniel, de la același Consulat, Domnul Gheorghe Petrușan, Președintele Autoguvernării
Românești Locale și al celei Județene din
Seghedin, Domnul Vasile Rotar, Președin-

tele Autoguvernării Românești Locale din
Cenadul Unguresc, ș.a.
La momentul potrivit copiii au fost cuminecați cu Sfintele Taine, iar în cuvântul de
învățătură Preasfințitul Părinte Siluan a sub-

liniat importanța sărbătorii hramului, în cazul de față al Înălțării Domnului, care este o
împlinire deplină a umanității răscumpărate
prin Jertfa și Învierea lui Hristos. Acesta
aduce firea omenească și o așează acolo
unde îi era rostul de la început, adică de-a
dreapta lui Dumnezeu Tatăl, în ceruri. Totodată, în această zi, creștinii de pretutindeni îi
cinstesc și pe Sfântul Mucenic Ioan Valahul,
o pildă extraordinară de tărie în credință și
în lupta cu patimile, pentru tinerii și creștinii
din toate locurile și vremurile, care a pătimit pentru credința sa la o vârstă fragedă,
de numai 17 sau 18 ani, trăind la mijlocul
secolului al XVII-lea.
La final, Părintele Paroh Aurel Becan a
mulțumit Ierarhului, clerului slujitor, ofici-

alităților și credincioșilor și și-a exprimat
recunoștința față de strămoșii români care
au ctitorit biserica românească de zid din
Cenadul Unguresc în anul 1808, astfel încât
a fost sărbătorită acum și împlinirea a 210
ani de existență neîntreruptă,
românească și ortodoxă, a acestui locaș de cult, ce a fost construit în locul unei alte biserici
mai vechi, din lemn, de la 1767,
în care sârbii și românii ortodocși se rugau împreună. După
1872 aceștia s-au despărțit, iar
din 1880 sârbii ortodocși au
propriul loc locaș de închinare,
cu hramul Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, dar relațiile de
bună înțelegere între români
și sârbi se păstrează și în ziua
de astăzi. A fost evocată de
asemenea, și legătura de sânge
cu Neamul Românesc și evenimentul Marii Uniri de la Alba Iulia, între
delegații de la această Adunare Națională
numărându-se și 23 de persoane din partea
comunității românești din Ungaria, din care
trei au fost Preoți: Pr. Teodor Pătcaș din Peterd, Pr. Iosif Ion Ardelean din Chitighaz și
Pr. Romul Nestor din Cenadul Unguresc.
Toți cei prezenți la slujbă au luat parte apoi și la o agapă frățească, oferită la
Căminul Cultural de Parohie și Autoguvernarea Românească Locală din Cenadul
Unguresc, unde atmosfera comuniune
românească a continuat și a pecetluit această
frumoasă zi de îndoită sărbătoare.

Biroul de Presă
al Episcopiei Ortodoxe
Române din Ungaria

Tabără de Religie pentru elevi români din Micherechi
În perioada 18-20 mai 2018, un grup de 17 elevi, din
clasele III-VII, de la Școala Generală Românească din Micherechi, Ungaria, au participat la cea de-a VI-a ediția a
Taberei de Religie desfășurată sub genericul „Muguri de lumină”, la mânăstiri și biserici din România.
La solicitarea Preasfințitului Părinte Siluan, Episcopul Eparhiei Ortodoxe Române din Ungaria și cu binecuvântarea
Preasfințitului Părinte Episcop Gurie, copiii și însoțitorii lor
au fost cazați în această perioadă la Mânăstirea Crișan, din
Episcopia Devei și Hunedoarei, unde au participat la sfintele
slujbe, au cunoscut mânăstirea și frumusețile ei, iar de aici au
vizitat și alte biserici și mânăstiri reprezentative din această
zonă.
Copiii au pornit vineri dimineață din Micherechi, împreună cu Părintele Protosinghel Visarion Tuderici, Secretarul
Eparhial al Episcopiei din Ungaria și Profesor de Religie
la Școala Generală din Micherechi, cu Doamna Ana Ruja,

Directoarea Școlii și Domnul Danny Attila, Primar al localității Mezogyán și în prima zi au vizitat Schitul Vața de Sus,
situat într-o zonă pitorească montană din județul Hunedoara
și Mânăstirea Crișan, unde s-au întâlnit cu viețuitorii acestor
așezăminte monahale și au admirat frumuseților naturale deosebite ale locurilor în care sunt ele situate.
Sâmbătă, 19 mai 2018, grupul s-a întâlnit cu Preasfințitul
Părinte Siluan și a luat parte, împreună cu alți credincioși, la
Sfânta Liturghie Arhierească săvârșită de Ierarh în biserica
Mânăstirii Crișan, împreună cu Părintele Arhimandrit Visarion Neag, Starețul Mânăstirii, cu Părintele Protosinghel
Visarion Tuderici, din Ungaria și cu alți slujitori ai Sfintei
Mânăstiri Crișan, integrându-se astfel, în mod deplin, în viața
liturgică a mânăstirii.
Ierarhul, împreună cu copiii și însoțitorii lor, au vizitat
apoi Mânăstirea Lainici, din Mitropolia Olteniei, unde au fost
(Continuare în pag. a 4-a)
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Tabără de Religie pentru elevi români din Micherechi
(Urmare din pag. a 3-a)

întâmpinați și conduși peste tot de Părintele Stareț Ioachim
Pârvulescu, care le-a prezentat istoricul mânăstirii,
biserica veche, istorică și
pe cea nouă, odoarele de
preț: Sfintele Moaște ale
Sfântului Cuvios Irodion de la Lainici, icoana
Maicii Domnului Grabnic
Ajutătoare, copie în mărime
naturală a originalului aflat în Mânăstirea Dohiaru,
din Sfântul Munte Athos,
felul descoperirii Sfintelor
Moaște ale Sfântului Irodion și alte aspecte specifice vieții
monahale, pe care copiii din Micherechi le-au ascultat cu
mare atenție. Următorul popas al grupului din Ungaria a fost
la Mânăstirea Prislop, din Episcopia Devei și Hunedoarei,
unde, de asemenea, maicile din această mănăstire le-au vorbit copiilor despre istoria locului și întemeierea mânăstirii,
despre ctitorii de seamă și despre Părintele Arsenia Boca,
care a fost vestit duhovnic și îndrumător al Mânăstirii Prislop
și a fost căutat de nenumărați credincioși, în timpul vieții,

dar și după mutarea sa la cele veșnice. Copii au mers apoi la
mormântul Părintelui Arsenie și la peștera Sfântului Ioan de
la Prislop, unde s-au rugat și
au admirat frumusețea spirituală și naturală a acestor
locuri, după care s-au reîntors la Mânăstirea Crișan,
destinația finală a acestei
zile.
În cea din urmă zi a Taberei, elevii împreună cu
Doamna Director și cu
Părintele Visarion Tuderici,
Profesorul lor de Religie, au
luat parte din nou la Sfânta
Liturghie, săvârșită în Duminica a VII-a după Paști (20 mai
2018), tot în biserica centrală a Mânăstirii Crișan, iar după
agapa comună, oferită din partea mânăstirii, s-au întors în localitatea lor de baștină din Ungaria, cu sufletele îmbogățite
de multe cunoștințe și trăiri deosebite, adunate de-a lungul
acestor zile.

Biroul de Presă al Episcopiei Ortodoxe
Române din Ungaria

Duminica Rusaliilor la Catedrala Episcopală din Giula
Praznicul Rusaliilor din acest an (27 mai 2018), a fost prilej de bucurie și binecuvântare și pentru credincioșii Catedralei Episcopale din
Giula, Ungaria.
În locașul de cult a fost săvârșită Sfânta Liturghie Arhierească de
Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Eparhiei Ortodoxe Române din
Ungaria, împreună cu slujitorii Sfintei Catedrale: Părintele Paroh Teodor Marc, Consilierul Economic al Episcopiei și Arhidiaconul Emanuel
Văduva, în prezența mai multor credincioși, atât membri ai comunității
românești din acest oraș, cât și turiști și vizitatori din România, care
au dorit ca de Rusalii să se roage în această Catedrală. Între cei prezenți s-au numărat Doamna Maria Gurzău Czeglédi, Directorul Liceului
Românesc „Nicolae Bălcescu” din Giula, fostul Director al Liceului,
Domnul Ioan Budai, Epitrop al Catedralei, Doamna Eva Iova Șimon,
Directorul și Redactorul Șef al Săptămânalului „Foaia Românească”,
cadre didactice de la Liceu și alte oficialități.
În cuvântul de învățătură Ierarhul a adus mulțumire lui Dumnezeu
pentru Darul cel mare al Harului Duhului Sfânt, care se pogoară iarăși,
în această Duminică și Praznic Împărătesc, peste Bisericile Dreptmăritoare de pretutindeni și împlinește cuvântul și făgăduința Mântuitorului
Iisus Hristos: „nu vă voi lăsa orfani (după Înălțarea Mea la Cer), ci voi
veni la voi” (Ioan 14, 18) și „Eu voi ruga pe Tatăl şi alt Mângâietor vă
va da vouă ca să fie cu voi în veac” (Ioan 14, 16); împlinește, de asemenea, iconomia de mântuire a neamului omenesc, realizată de Hristos
Domnul și împărtășită oamenilor prin Harul Duhului Sfânt; și constituie
începutul Bisericii Creștine, prin nucleul acesteia ce ia naștere la Ierusalim și se răspândește apoi, cu împreună voința și lucrarea oamenilor
credincioși, prin Darul Duhului Sfânt, până la marginile pământului. Un
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rod ales al acestei lucrări de mântuire este și Sfântul Cuvios Mucenic
Ioan Rusul (1690-1730), prăznuit și el în această zi și care a fost pildă
de tărie în credință și de dragoste neclintită față de Mântuitorul nostru
Iisus Hristos, făcător de minuni și mare ajutător al tuturor celor care îl
cheamă în ajutor. Sfintele Sale Moaște se păstrează întregi în biserica
din Peninsula Evia, din Grecia, până în ziua de astăzi, după ce au fost
aduse din Turcia la începutul secolului al XX-lea și au devenit mai apoi
loc de pelerinaj pentru foarte mulți credincioși, din țară și de dincolo de
hotarele ei.
Au fost împărtășiți cu Sfintele Taine copiii și credincioșii care s-au
pregătit pentru aceasta, iar după rugăciunea Amvonului, Ierarhul, însoțit
de soborul slujitor, a sfințit spicele de grâu care la final s-au împărțit
tuturor credincioșilor, pentru a le duce la casele lor, ca semn concret de
binecuvântare din această zi și de amintire a limbilor de foc ale Duhului
Sfânt, pogorâte peste capetele Sfinților Ucenici și Apostoli ai Mântuitorului la Cincizecime.
În continuarea Sfintei Liturghii, Ierarhul și Preotul Paroh au dat citire rugăciunilor de invocare a Duhului Sfânt și de pomenire pentru toți
credincioșii, atât cei vii, cât și cei trecuți la cele veșnice, rugăciuni cuprinse în slujba Vecerniei Rusaliilor sau a plecării genunchilor, săvârșită
acum.
Astfel, în duh de rugăciune și împlinind tradiția și rânduiala Bisericii, Praznicul Rusaliilor a adus har, binecuvântare și bucurie și în sufletele tuturor celor care s-au aflat la Giula, la românii din Ungaria, în
această zi.
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