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ȘEDINȚA DE CONSTITUIRE A NOII ADUNĂRI EPARHIALE ȘI 
PRIMA CONFERINȚĂ PREOȚEASCĂ DIN EPISCOPIA UNGARIEI
Sâmbătă, 2 iunie 2018, 

la Parohia Apateu, aparți-
nând Episcopiei Ortodoxe 
Române din Ungaria, sub 
conducerea Preasfințitului 
Părinte Episcop Siluan, 
a avut loc un dublu eve-
niment: constituirea noii 
Adunări Eparhiale a Epi-
scopiei, pentru mandatul 
2018-2022 și prima Con-
ferință Preoțească, misio-
nar-pastorală, din această 
Episcopie.

Evenimentele au fost 
precedate de Sfânta Li-
turghie Arhierească săvâr-
șită în biserica cu hramul 
„Sfântul Ierarh Nicolae”, 
din Apateu, de Preasfinți-
tul Părinte Episcop Silu-
an împreună cu un sobor 
format din clericii Epi-
scopiei din Ungaria, între 
care s-au numărat Părin-
tele Paroh Origen Sabău, 
Consilierul Cultural al 
Episcopiei, Părintele Ar-
himandrit Calinic Covaci, 
Consilierul Administra-
tiv-Bisericesc, Părintele 
Protosinghel Visarion Tu-
derici, Secretarul Eparhi-
al, Părintele Protosinghel 
David Pop, Superiorul 
Așezământului Monahal 
Românesc din Budapesta, 
ceilalți Părinți din Perma-
nența Consiliului Eparhi-
al, precum și noii membri 

clerici și mireni, aleși în 
Adunarea Eparhială din 
Ungaria și credincioși din 
Apateu.

Îndată după Sfânta Li-
turghie, în locașul de cult, 
Preasfințitul Părinte Si-
luan a săvârșit slujba de 
„Te Deum” împreună cu 
soborul slujitor și a con-
dus lucrările ședinței de 
constituire a noii Adunări 
Eparhiale, în cadrul căreia 
au fost validate mandatele 
membrilor, au fost stabili-
te Comisiile de lucru ale 
Adunării și au fost alese 
noul Consiliu și Consisto-
riu Eparhial, potrivit rân-
duielilor din Biserica Or-
todoxă Română. Ierarhul 
i-a felicitat pe cei aleși, 
reprezentanții credincio-
șilor ortodocși români din 
Ungaria, le-a prezentat 
câteva dintre temele de 
actualitate și probleme-
le importante din viața 
Eparhiei și le-a urat mult 

spor și ajutor de la Bunul 
Dumnezeu în misiunea în-
credințată.

Într-un spațiu natural 

foarte frumos amenajat, 
în grădina casei parohiale, 
unde există un foișor sau 
altar de vară din lemn, un 
mic lac de acumulare și 
un parc dendrologic, rea-
lizate până în anul 2015, 
printr-un proiect european 
transfrontalier, a urmat 
apoi și prima Conferință 
Preoțească misionar-pas-
torală a Episcopiei, de-
dicată Anului Omagial 
al Unității de Credință și 
Neam din Patriarhia Ro-
mână. În cadrul acesteia 
au fost prezentate două 
referate: Părintele Marius 
Vidican de la Bătania a 
susținut tema „Premizele, 
contextul general, mo-
mentele importante, per-
sonalitățile de seamă și ro-
lul Bisericii în realizarea 
Statului Național Unitar 

Român, prin Marea Uni-
re din 1918”, iar Părintele 
Aurel Becan, Protopop de 
Seghedin, a vorbit foarte 
interesant despre „Ro-
mâni din Ungaria parti-
cipanți la făurirea Marii 
Uniri din 1918”, arătând 
că la Marea Adunare de 
la Alba Iulia au participat 
26 de români, în calitate 
de delegați, mulți dintre 
ei fiind de fapt persona-
lități de seamă, cu reali-
zări importante în diferite 
domenii de activitate și 
orașe din România (Arad, 
București, Cluj, etc.) și 
nu numai, care după anii 
1918-1920 au trebuit să 
plece din Ungaria.

Ierarhul a apreciat mun-
ca referenților și calitatea 
prezentărilor, precum și 
atmosfera deosebită, trăită 
pe parcursul întregii zile, 
la frumoasa biserică din 
Apateu și Centrul Paro-
hial care există aici și i-a 
adus mulțumiri Părintelui 
Origen Sabău, gazda foar-
te primitoare și iscusită a 
acestor două evenimente.

Manifestările s-au în-
cheiat cu o agapă frățeas-
că oferită tuturor partici-
panților.

Biroul de Presă
al Episcopiei Ortodoxe
Române din Ungaria
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Poetul Mihai Eminescu comemorat la Apateu
Poetul Mihai Eminescu, de la tre-

cerea căruia la cele veșnice se împli-
nesc în data de 15 iunie 129 de ani 
(†15 iunie 1889), a fost comemorat 
astăzi la Parohia Apa-
teu (Körösszegapáti), 
aparținând Episcopi-
ei Ortodoxe Române 
din Ungaria (14 iunie 
2018).

Programul a cu-
prins întâmpinarea 
Ierarhului și o slujbă 
de pomenire pentru 
Poet, săvârșită în bi-
serică de Preasfințitul 
Părinte Episcop Silu-
an, împreună cu Pă-
rintele Paroh Origen 
Sabău, Consilierul 
Cultural al Episcopiei, 
organizatorul și gazda întregii mani-
festări, Părintele Florin Olteanu, Pro-
topop de Giula, Părintele Cosmin Pop, 
Paroh la Jaca, Părintele Ionuț Negrău, 
Paroh la Săcal și Arhidiaconul Emanu-
el Văduva, de la Catedrala Episcopală 
din Giula, cuvântări adresate în cinstea 
și memoria Poetului nostru Național și 
un minunat program artistic, cu versuri 
și cântece din Eminescu, oferit de un 
grup de 17 elevi din clasa IV B, de la 
Colegiul Național „Iosif Vulcan” din 
Oradea, sub îndrumarea Doamnei În-
vățătoare și Preotese Lavinia Sabău.

Preasfințitul Părinte Siluan și-a ex-
primat bucuria de a reveni iarăși în 
frumoasa biserică din Apateu, de data 
aceasta pentru a ne aduce aminte și a 
înălța o rugăciune pentru odihna su-
fletului Poetului Național Mihai Emi-
nescu, care a rămas în conștiința și 
cultura Poporului Român ca un reper 
luminos, creator de limbă literară și 
grai românesc, depozitar al unei boga-
te experiențe de viață și al unei mari 
iubiri față de Neamul din care și el 
face parte, iar Doamna Ligia Mirișan, 
Directorul Bibliotecii Județene „Ghe-
orghe Șincai” din Oradea, a evocat, la 
rândul ei, personalitatea și rolul jucat 
de poet în viața atâtor generații de ro-
mâni, care trebuie păstrat cu sfințenie 
și cultivat și pentru viitor. Ea a dat citi-

re, de asemenea, ultimei poezii rămase 
în manuscris, compusă de Poet cu pu-
țin timp înainte de trecerea sa la cele 
veșnice.

Versurile, trăirile și emoțiile mare-
lui Poet Mihai Eminescu au fost mai 
apoi puse în scenă în modul cel mai 
pur și interesant cu putință, de copiii 
din Oradea, care au interpretat frag-
mente semnificative din „Scrisoarea 
a III-a”, „Luceafărul”, dar și din alte 
poezii și au cântat, în cor, cântece con-
sacrate și nemuritoare din Eminescu. 
Glasurile, talentul și nevinovăția co-
piilor au entuziasmat asistența și au 
dat o notă aparte întregii sărbători. La 
final, elevii au pregătit și o surpriză li-
terară pentru învățătoarea lor, Doam-
na Lavinia Sabău, care i-a îndrumat 
vreme de 4 ani în tainele cunoașterii 
și ale învățământului și de la care își 
iau rămas bun în aceste zile, pentru a 
accede la o nouă etapă educativă im-
portantă din viața lor școlară. Tot de la 
Colegiul Național „Iosif Vulcan”, din 
Oradea, au mai luat parte și alte cadre 
didactice: Dana Mihincău, Profesoară 
de Geografie, Domnul Răzvan Gabor, 
Profesor de Matematică, Domnul Lu-
cian Mihincan, inginer și specialist 
pe partea tehnică de susținere a pro-
gramului, ș.a., precum și alți părinți și 
participanți.

Și din cadrul comunității românești 
din Ungaria au fost prezente mai multe 
oficialități, ca de pildă Domnul Florin 

Trandafir Vasiloni, Consulul General 
al României la Giula, Doamna Maria-
na Negrău Vetro, Directorul Centrului 
de Documentare și Informare al Auto-

guvernării pe Țară a 
Românilor din Unga-
ria (AȚRU), Doam-
na Eva Iova-Șimon, 
Directorul Săptămâ-
nalului „Foaia Ro-
mânească”, Doamna 
Anca Becan, Redactor 
la aceeași publicație, 
Doamna Corina Se-
bestyen, Redactor la 
Săptămânalul „Cro-
nica” al AȚRU, pre-
cum și Doamna Ligia 
Mirișan, Directorul 
Bibliotecii Județene 
„Gheorghe Șincai” 

din Oradea și alți invitați. Circa o sută 
de persoane au onorat invitația adre-
sată și manifestarea dedicată Poetului 
Mihai Eminescu la Apateu.

La finalul programului artistic, co-
piii au primit cărți din partea Bibliote-
cii Județene din Oradea și dulciuri din 
partea Centrului de Documentare și 
Informare al AȚRU, iar Părintele Ori-
gen Sabău a adus mulțumire tuturor 
participanților și celor care l-au spriji-
nit în organizarea acestei manifestări. 
De asemenea, au fost depuse coroane 
de flori, la bustul din bronz al Poetului 
Mihai Eminescu, amplasat în curtea 
Parohiei începând din anul 2000 și re-
alizat cu sprijinul Universității de Stat 
din Oradea și al vrednicului de pome-
nire Rector Teodor Maghiar.

Evenimentul, ajuns la cea de a XVI-
II-a ediție, s-a încheiat cu o agapă fră-
țească, oferită de Parohie, cu sprijinul 
financiar al Centrului de Documentare 
și Informare al AȚRU și al Autoguver-
nării Românești Locale din Apateu, în 
aer liber, la centrul misionar-pastoral 
și parcul natural construit în grădina 
casei parohiale.

Biroul de Presă
al Episcopiei Ortodoxe
Române din Ungaria
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Serbare de rămas bun la Școala Generală Românească din Giula
Sâmbătă, 16 iunie 2018, a fost 

rândul elevilor absolvenți de clasa a 
VIII-a de la Școala Generală Româ-
nească din Giula să își ia rămas bun 
de la instituție și dascălii lor, la în-
cheierea acestei prime perioade im-
portante de studii din viața lor.

La evenimentul desfășurat în sala 
festivă a Liceului Românesc „Nico-
lae Bălcescu”, ce cuprinde și Școala 
Generală, au fost prezenți elevi, ca-
dre didactice, părinți, bunici și ofici-
alități, între care s-au numărat Preas-
fințitul Părinte Siluan, Episcopul 
Eparhiei Ortodoxe Române din Un-
garia, Părintele Teodor Marc, Paro-
hul Catedralei și Consilier Economic 
al Episcopiei, Arhidiaconul Emanuel 
Văduva, tot de la Catedrala, Dom-
nul Florin Trandafir Vasiloni, Con-
sulul General al României la Giula, 
Domnul Tiberiu Iuhas, Președintele 
Autoguvernării pe Țară a Românilor 
din Ungaria (AȚRU), Doamna Maria 
Gurzău Czegledi, Directorul Liceului 
și al Școlii Generale și gazda între-
gului eveniment, Domnul Prof. Univ. 
Dr. Petroman Ioan, Președintele Aso-
ciației „Pax” din Timișoara și Profe-
sor la Facultatea de Științe Agricole 
și Medicină Veterinară, dimpreună 
cu o delegație numeroasă de Profe-
sori, membri ai aceleiași Asociații, 
Domnul Prof. Univ. Dr. Teodor Ci-
lan, Prorectorul Universității de Stat 
„Aurel Vlaicu” din Arad, Doamna 
Prof. Univ. Dr. Claudia Toma, Preșe-
dintele Asociației „Iris Research” și 
Decanul Facultății de Farmacie, din 
cadrul Universității de Vest „Vasile 
Goldiș” din Arad, Doamna Delia Co-
vaci, Directorul-Executiv și Redac-
torul-Șef al publicației „Cronica” a 
AȚRU, ș.a.

Programul a început cu imnul 
„Gaudeamus” și cuvântul Doamnei 
Director Maria Gurzău Czegledi, 
care i-a salutat pe toți participanții și 
s-a adresat apoi copiilor cu aprecieri, 
felicitări și nenumărate îndemnuri 
folositoare pentru viața lor, care ar 

putea fi încadrate până acum într-un 
fel de jurnal spiritual al elevilor, cu 
principii și valori încrustate deja în 
sufletele acestora și care îi vor călă-

uzi cu siguranță și de acum înainte.
Trei eleve din clasa a VII-a, cu 

emoție în glas și-au luat rămas bun 
de la colegii lor mai mari, absolvenți, 
după care elevii de clasa a VIII-a, 
împreună cu Diriginta lor Ana Iuhas 
au urcat pe scenă și s-au așezat în se-
micerc, primind fiecare câte un tran-
dafir alb și o trăistuță cu anii de studii 
efectuați la Școala Generală din Giu-
la: 2010-2018 și diferite obiecte sim-
bolice. Ca de fiecare dată, în grupuri 
de câte doi sau trei, elevii de clasa a 
VIII-a au prezentat rând pe rând me-
saje de suflet, în versuri și cuvinte ce 
au cuprins recunoștința sinceră față 
de profesorii lor și de părinți pen-
tru tot ceea ce au învățat în decursul 
acestor ani.

A urmat apoi premierea celor 
mai buni dintre acești elevi, care au 
primit diferite diplome, distincții și 
premii: pentru elevul eminent; din 
partea Fundației „Pro Discipulis” a 
Liceului; din partea AȚRU; a Au-
toguvernării Românești Județene 
a Județului Bichiș (Békés); a Fun-
dației „Pax” din Timișoara, care a 

venit pentru al 4-lea an în mijlocul 
elevilor din Giula și a oferit 4 Diplo-
me de Excelență: Doamnei Director 
Maria Gurzău Czegledi și celor 3 
Directoare Adjuncte, precum și pre-
mii de câte 100 de euro, o carte și o 
plachetă la 12 elevi, la cel mai bun 
din fiecare clasă, de la a I-a și până la 
a XII-a; precum și premii din partea 
Domnului Profesor Teodor Cilan și a 
Doamnei Profesoare Claudia Toma, 
din Arad. Premii speciale au mai fost 
oferite părinților care s-au implicat 
activ în viața școlii și a elevilor de 
clasa a VIII-a, Doamnei Diriginte 
Ana Iuhas și Doamnei Învățătoare 
Eva Sabău, care a primit și din par-
tea Preasfințitului Părinte Episcop 
Siluan o Diplomă de Excelență și 
un album de artă românescă, pentru 
toată activitatea depusă cu sârguin-
ță și devotament în folosul Școlii, al 
Bisericii Străbune și al elevilor ei, 
dar și pentru serbările pregătite în-
totdeauna cu prilejul hramurilor și al 
Praznicelor Împărătești, la Catedrala 
Episcopală și la biserica din Giula 
Mică.

Serbarea de rămas bun a fost în-
cununată cu multă emoție, sensi-
bilitate, nostalgie și bucurie, ca de 
fiecare dată și a constituit un punct 
de referință în viața elevilor absol-
venți, a Școlii Românești din Giula 
și a tuturor participanților la acest 
eveniment.

În acest an au absolvit clasa a VI-
II-a la Școala Generală Românească 
din Giula un număr de 17 elevi, iar 
14 dintre aceștia vor continua din 
toamnă, în clasa a IX-a, tot la Liceul 
Românesc din acest oraș.

Sâmbătă a avut loc și festivita-
tea de absolvire a clasei a VIII-a la 
Școala Generală Românească din 
Chitighaz, o altă localitate importan-
tă a comunității românești din Unga-
ria.

Biroul de Presă
al Episcopiei Ortodoxe
Române din Ungaria
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Slujiri Arhierești la Catedrala din Giula, în Duminica a III-a după Rusalii
În Duminica a III-a după Rusalii (17 

iunie 2018), Preasfințitul Părinte Siluan, 
Episcopul Eparhiei Ortodoxe Române din 
Ungaria, s-a aflat în mijlocul credincioșilor 
de la Catedrala Episcopală din 
Giula, unde a săvârșit de dimi-
neață Sfânta Liturghie Arhiereas-
că, împreună cu slujitorii Sfintei 
Catedrale: Părintele Paroh Teo-
dor Marc, Consilierul Economic 
al Episcopiei și Arhidiaconul 
Emanuel Văduva.

Răspunsurile la strană au fost 
date de cântăreții Catedralei, iar 
la slujbă au luat parte credincioși 
din Giula, dintre care unii s-au 
și împărtășit cu Sfintele Taine, 
la momentul potrivit. În cuvân-
tul de învățătură, Preasfințitul 
Părinte Siluan a vorbit despre 
necesitatea de a trece dincolo 
de nevoile și grijile zilnice ale 
vieții, precum și de egoismul care îl poate 
cuprinde pe orice om ce nu este în stare să 
treacă dincolo de problemele sale proprii 
și să se gândească și la Dumnezeu și la tre-
buințele aproapelui său. Trebuie, așadar, să 
încercăm să descoperim mai mult valoarea 
sufletului și a credinței, precum și purtarea 
de grijă a Bunului Dumnezeu, Care ne-a 
dat model absolut de viețuire și de slujire 
în această lume pe Domnul și Mântuitorul 

nostru Iisus Hristos, Cel Ce S-a jertfit pe 
Sine, din dragoste pentru oameni și pentru 
mântuirea lor. De fapt, schimbarea aceasta 
pe scara valorilor și a preocupărilor, de la 

noi înspre Dumnezeu și aproapele, ar fi și 
o posibilă cale de îmbunătățire a lumii în 
care trăim, dacă vom reuși să facem aceas-
ta de bună voie, cu ajutor de la Dumnezeu.

În după amiaza aceleași zile, Ierarhul 
împreună cu clericii Catedralei și cu alți 
slujitori (Părintele Arhimandrit Calinic 
Covaci, Consilierul Administrativ-Biseri-
cesc al Episcopiei și Paroh la Otlaca Pus-
tă, Părintele Petru Pușcaș, Paroh la Giula 

Mică și Părintele Aurel Bătrân, Paroh la 
Bichișceaba) a săvârșit și Taina Sfântu-
lui Maslu, la care au luat parte mai mulți 
credincioși, iubitori ai rugăciunilor pentru 

tămăduirea sufletelor și a trupu-
rilor lor, care sunt binevenite și 
așteptate de aceștia când este cu 
putință ca ele să fie săvârșite. 
După rânduială, aceștia au fost 
unși de 7 ori cu untdelemn sfin-
țit, iar Ierarhul a tâlcuit la final 
câteva dintre semnificațiile sluj-
bei și ajutorul pe care îl primim 
cu toții prin Taina Sfântului 
Maslu, o rugăciune prin exce-
lență a comuniunii, în care se 
adună mai mulți preoți la un loc 
pentru a întări rugăciunea făcută 
în comun pentru trebuințele și 
sănătatea oamenilor, sufletească 
și trupească.

Rugăciunile și întrunirea cre-
dincioșilor la slujbe, în Catedrală și în ori-
ce biserică, reprezintă întotdeauna un pri-
lej de bucurie și de binecuvântare, care îi 
apropie între ei și de Bunul Dumnezeu, le 
aduce pace și liniște în suflete și îi ajută pe 
fiecare dintre aceștia în viața lor de zi cu zi.

Biroul de Presă
al Episcopiei Ortodoxe
Române din Ungaria

Constituirea noii Adunări Eparhiale a Episcopiei Daciei Felix
Joi, 7 iunie 2018, la Catedrala Episcopală cu hramul „Înălțarea 

Domnului” din Vârșeț, Serbia, sub conducerea Preasfințitului Părinte 
Episcop Siluan, a avut loc ședința de constituire a noii Adunări Epar-
hiale a Episcopiei Daciei Felix, pentru mandatul 2018-2022.

Ședința a fost precedată de săvârșirea Sfintei Liturghii Arhierești 
și a slujbei de „Te Deum” în locașul de cult, la care împreună cu 
Ierarhul Locțiitor al Episcopiei Daciei Felix au mai slujit cei doi Vi-
cari Administrativi ai Episcopiei, cel de Voievodina, Părinte Emanuel 
Tăpălagă și cel de Timoc, Părintele Boian Alexandrovici, precum și 
alți preoți, membri în Permanența Consiliului Eparhial, în prezența 
membrilor aleși ai noii Adunări Eparhiale.

Apoi, a avut loc constituirea biroului de lucru al Adunării, care 
a primit și verificat mandatele membrilor aleși: 10 clerici și 20 de 
mireni, după care Ierarhul a declarat validă noua Adunare Eparhială 
a Episcopiei Daciei Felix și a urmat apoi împărțirea membrilor în 
comisiile de lucru ale Adunării Eparhiale: de organizare și validare, 
bisericească, culturală și economică și au fost alese și celelalte orga-
nisme bisericești: Consiliul și Consistoriul Eparhial. Au fost abor-
date, de asemenea, diverse teme de actualitate și interes general ale 
acestei Eparhii, care printr-o colaborare mai bună între forurile de 

conducere, cler și mireni, se doresc a fi rezolvate, în spiritul tradițio-
nal al Bisericii și în folosul credincioșilor.

La această ședință de constituire au fost prezenți atât reprezen-
tanți ai românilor din Banatul istoric sau Voievodina, cât și din Sudul 
Dunării, din Valea Timocului, care au putut să își exprime fiecare 
punctul de vedere și au fost cuprinși în organismele eparhiale formate 
acum. La final, toți membrii au depus jurământul de onestitate și fide-
litate față de Biserica Străbună.

Astfel, activitatea bisericească desfășurată sub oblăduirea Patri-
arhiei Române și în folosul românilor ortodocși din Serbia, va putea 
avea loc și pe viitor în condiții normale, potrivit Statutului Bisericii 
Ortodoxe Române și al Episcopiei Daciei Felix.

La acest eveniment, alături de membrii noii Adunări Eparhiale 
au luat parte și reprezentanți ai Consulatului General al României la 
Vârșeț, respectiv Domnul Consul General Gheorghe Dinu și Domnul 
Consul Dan Constantin, arătând și în felul acesta interesul și spriji-
nul Statului Român acordat Bisericii Strămoșești acasă, dar și peste 
hotare.

Biroul de Presă al Episcopiei Ortodoxe 
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