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CORUL „BÂLEA BOAR”, DIN BRAD,
LA CATEDRALA EPISCOPALĂ DIN GIULA
Pentru credincioșii de la Catedrala Episcopală din Giula, Ungaria, Duminica a V-a după Rusalii (1 iulie 2018) a fost prilej de
mare bucurie duhovnicească, prin
vizita Corului „Bâlea Boar”, de
la Catedrala „Adormirea Maicii
Domnului” din Brad, județul Hunedoara. Corul a dat răspunsurile
la Sfânta Liturghie Arhierească
săvârșită la Giula de Preasfințitul
Părinte Siluan, Episcopul Eparhiei Ortodoxe Române din Ungaria,
împreună cu un sobor format din
Părintele Teodor Marc, Parohul
Catedralei și Consilier Economic
al Episcopiei și din Arhidiaconul
Emanuel Văduva.
Bucuria și frumusețea cântării
corale, executate cu profesionalism, la un nivel înalt, a împodobit slujirea liturgică și a înălțat
sufletelor sfințiților slujitori și ale
credincioșilor ortodocși români
din Giula, din acest locaș de cult
reprezentativ al comunității ortodoxe românești din Ungaria.
În cuvântul de învățătură,
Preasfințitul Părinte Siluan și-a
exprimat mulțumirea sufletească
pentru această atmosferă liturgică și pentru toate bunătățile
sufletești pe care le primim în
fiecare duminică și sărbătoare de
la Bunul Dumnezeu, în Biserică,
la Sfânta Liturghie, și care sunt
o altă alternativă, binecuvântată,
la ceea ce putem întâlni și astăzi
în viața societății contemporane,
care nu vrea să știe de Dumnezeu,
urmărește în primul rând bunăstarea și lucrurile materiale, dar se

alege de multe ori cu o competiție
acerbă în lupta pentru însușirea
acestor bunuri și cu multă violență. Aceasta are la bază, chiar dacă

tășit cu Sfintele Taine pe copii și
pe cei care s-au pregătit pentru
aceasta.
Corul „Bâlea Boar”, actual-

într-o mai mică măsură, aceeași
influență demonică milenară ce a
ajuns să îi stăpânească și pe cei
doi îndrăciți din ținutul Gherghesenilor și i-a întristat pe ceilalți
locuitori pentru pierderea turmei
de porci în care intraseră demonii după izgonirea lor din oameni
și ea poate fi vindecată, dacă se
dorește, prin puterea dumnezeiască și darul Domnului nostru
Iisus Hristos, Vindecătorul celor
bolnavi și îndrăciți și Mântuitorul
lumii.
De asemenea, Ierarhul le-a
mulțumit membrilor corului din
Brad, condus de Doamna Profesoară Maria Simion, pentru
această bucurie duhovnicească și pentru darul simbolic, de
mare preț, făcut prin cântarea în
Catedrala din Giula și i-a împăr-

mente de la Catedrala din Brad, a
luat ființă în urmă cu 25 de ani, în
1993, la inițiativa și sub conducerea Doamnei Profesoare Maria
Simion, fiind în vremea aceea corul bisericii istorice din piatră și
zid, de la Criscior, de secol XV și
purtând numele ctitorului acestei
biserici. După aproximativ 7 ani,
beneficiind de sprijinul Casei de
Cultură din Brad, corul s-a mutat
în acest oraș frumos din județul
Hunedoara, cântând o vreme la
capela militară din oraș, iar din
2011 a devenit Corul Catedralei
din Brad, cu hramul „Adormirea
Maicii Domnului”, unde slujesc
Părintele Paroh Alexandru Letea
și Părintele Ioan Jorza, fost Protopop de Brad.
Sub bagheta Doamnei Profesoare Maria Simion, fostă solis-

tă și cântăreață de flaut la Opera
Română din București, până la
ieșirea sa la pensie, corul s-a înființat și a desfășurat o bogată activitate, cântând în fiecare duminică și sărbătoare la Catedrala din
Brad, dar a participat și la slujiri,
concursuri și festivaluri corale
în alte localități din România, ca
de pildă: București, Cluj, Timișoara, Deva, Oradea, dar și din
străinătate, din Germania. Munca susținută și valoarea corului a
fost recompensată cu premii obținute în diferite părți: Premiul I
la Concursul Corurilor Parohiale
din Episcopia Devei și Hunedoarei, organizat în 2013, și Premiul
III, la același concurs desfășurat
la nivel mitropolitan, tot în 2013,
la Sibiu; Marele Premiu la Concursul „Cu noi este Dumnezeu”,
organizat la Orăștie, în 2015, de
Episcopia Devei și Hunedoarei;
participare, de două ori pe an,
între anii 1999-2006, de Paști și
de Crăciun, la Festivalul de muzică sacră intitulat „Pe Tine Te
lăudăm!”, organizat de Cercul
Militar Brașov, sub conducerea
Domnului Colonel Mihai Gorbonov, unde prezența corului a
fost apreciată de fiecare dată.
Corul este format din circa 25
de membri, iar din rândul lui mai
multe persoane au devenit de-a
lungul vremii Preoți la diferite
Parohii din Episcopia Devei și
Hunedoarei.
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Slujire Arhierească și Hram la Capela Românească din Budapesta
Duminica a VI-a după Rusalii (8 iulie
2018), a fost prilej de îndoită sărbătoare
pentru credincioșii de la Parohia și Capela Românească din Budapesta, închinată
Sfântului Prooroc Ioan Botezătorul, care dincolo de
caracterul pascal obișnuit
al acestei duminici, au sărbătorit și pe Ocrotitorul lor
Duhovnicesc, la câteva zile
după Sărbătoarea Nașterii
Sfântului Ioan, sau a Sânzâienelor (24 iunie 2018).
Cu acest prilej, în locașul
de cult a fost săvârșită Sfânta Liturghie Arhierească, de
Preasfințitul Părinte Siluan,
Episcopul Eparhiei Ortodoxe
Române din Ungaria, împreună cu un sobor format din
Părintele Marius Maghiaru,
Protopop de Budapesta și
gazda acestei manifestări, Părintele Protosinghel Visarion Tuderici, Secretarul Eparhial, Părintele Marcel Agrișan, Parohul
Bisericii cu hramul Tuturor Sfinților, din
cartierul Cetatea Fetei, Comuna Florești,
din Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și
Clujului și Arhidiaconul Emanuel Văduva,
de la Catedrala Episcopală din Giula. Răspunsurile liturgice au fost date cu profesionalism de membrii corului „Diaconia”, al
Parohiei din Florești, condus de Părintele
Decebal Gorea, care au înălțat duhovnicește pe toți cei care au luat parte la această
slujbă, între care s-au numărat și Domnul
Marius Lazurca, Ambasadorul Români-

ei la Budapesta, împreună cu familia sa
și Doamna Gabriela Elekeș, Președintele
Asociației Femeilor Ortodoxe Române din
Budapesta (AFOREO).

În cuvântul de învățătură, Preasfințitul
Părinte Siluan a subliniat atât modelul de
credință și solidaritate al oamenilor din
Capernaum, care însuflețiți de sentimentul
nobil al iubirii de aproapele, l-au adus în
fața Mântuitorului Iisus Hristos pe prietenul lor paralitic, cuprins de neputință îndelungată, care a fost vindecat și a primit în
dar și iertarea păcatelor sale, dar și modelul
de asumare al misiunii primite de la Bunul
Dumnezeu și al propovăduirii pocăinței,
convertirii și schimbării vieții, reprezentat
de Sfântul Prooroc Ioan Botezătorul, Ocrotitorul Capelei Românești din Budapesta și
al atâtor biserici și creștini din lumea în-

treagă care îi poartă numele.
La momentul potrivit, Ierarhul i-a împărtășit cu Sfintele Taine pe cei care s-au
pregătit pentru aceasta.
Tot acum, au fost înălțate și rugăciuni de mulțumire
pentru binefacerile revărsate
asupra Episcopiei Ortodoxe
Române din Ungaria și a
Preasfințitului Părinte Siluan, cu prilejul aniversării a
11 ani de la data hirotoniei
și întronizării Preasfinției
Sale ca Episcop al românilor
ortodocși din Ungaria, în 8
iulie 2007. Ierarhul a primit
în dar un album cu imagini
dintr-un pelerinaj la Ierusalim, făcut împreună cu credincioși ortodocși români
din Ungaria și România, între 23-27 noiembrie 2017.
Membrii corului „Diaconia” din Florești
au oferit apoi un concert de muzică sacră,
în interiorul locașului de cult și de cântece tradiționale românești, în sala „Emanuil
Gojdu” a Centrului Parohial, îndată după
încheierea sfintei slujbe și împărțirea anafurei.
Atmosfera de comuniune frățească românească a continuat și la agapa frățească
oferită apoi tuturor credincioșilor, cu sprijinul Parohiei și al Asociației Femeilor Ortodoxe Române din Budapesta.

Biroul de Presă
al Episcopiei Ortodoxe
Române din Ungaria

Copii din Tabăra de iconografie de la Jaca, în vizită la Giula
În perioada 9-16 iulie 2018, cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Siluan,
Episcopul Eparhiei Ortodoxe Române din
Ungaria și sub îndrumarea Părintelui Cosmin Pop, Preot Paroh la Jaca (Zsáka), la
Casa de Cultură din această localitate se
desfășoară cea de-a IX a ediție a Taberei
de pictat icoane pe sticlă, la care participă
un grup de 18 elevi, din clasele II-V, de la
Școala Generală din Jaca.
Vineri, 13 iulie 2018, micii elevi iconari, împreună cu Părintele Cosmin Pop și
cu alte cadre didactice au efectuat o vizită
la Giula. Aici au luat parte la Sfânta Liturghie Arhierească săvârșită în Catedrala
Episcopală de Preasfințitul Părinte Siluan,
împreună cu Părintele Protosinghel Visarion Tuderici, Secretarul Eparhial, au văzut
locașul de cult și au primit binecuvântare,

iconițe și cruciulițe din partea Ierarhului,
care le-a adresat și un cuvânt de bun venit,
felicitându-i pe copii pentru interesul arătat față de Sfintele Icoane și pe Părintele
Cosmin pentru talentul și preocuparea sa
de a transmite copiilor această frumoasă
îndeletnicire și artă sacră. Copiii au vizitat
apoi cetatea de cărămidă a Giulei, cu o vechime de peste 600 de ani și alte obiective
turistice din oraș și au luat masa, având în
acest sens și sprijinul Centrului de Documentare și Informare al Autoguvernării pe
Țară a Românilor din Ungaria și al Doamnei Director Mariana Negrău.
În perioada de desfășurare a Taberei,
copii se adună în fiecare zi la Casa de Cultură din Jaca și învață tainele picturii pe
sticlă, dar și informații importante despre
viața Sfinților pe care îi vor reprezenta,

despre semnificația culorilor și a materialelor folosite, precum și a icoanelor în viața Bisericii și a credincioșilor. De asemenea, ei fac rugăciuni împreună cu Părintele
Cosmin, iar la final, munca lor și icoanele
realizate vor fi prezentate într-o expoziție
la Casa de Cultură, la fel ca în fiecare an.
Demn de apreciat, dincolo, de însușirea
artei pictării icoanelor pe sticlă și de apropierea copiilor față de valorile Bisericii
Ortodoxe Române, este faptul că prin dragostea de icoane și de Biserica Străbună a
Părintelui Cosmin Pop, acesta a reușit să
îi atragă la Taberele de iconografie și pe
copii din familii maghiare, sau mixte, care
participă cu drag la aceste manifestări.

Biroul de Presă
al Episcopiei Ortodoxe
Române din Ungaria

BULETINUL EPISCOPIEI

3

Lungul drum al Unirii – conferință istorică și concert folk la Giula
Sub genericul „Lungul drum al
Unirii” și în organizarea Uniunii
Culturale a Românilor din Ungaria
(UCRU), a Direcției Județene pentru Cultură Arad, a
Bibliotecii Județene „A.D. Xenopol”
și a Săptămânalului „Foaia Românească”, la sediul
UCRU din Giula
a avut loc vineri, 6
iulie 2018, o conferință istorică și
un concert folk dedicate marii Uniri
de la 1 decembrie
1918, de la Alba
Iulia.
Evenimentul a
fost onorat de prezența Preasfințitului Părinte Siluan, Episcopul Eparhiei Ortodoxe Române din Ungaria și
a altor clerici din cadrul Episcopiei
(Protosinghelul Visarion Tuderici,
Secretarul Eparhial, Părintele Aurel
Becan, Protopop de Seghedin și Paroh la Cenadul Unguresc și Părintele Ionuț Negrău, Paroh la Săcal), a
Domnului Florin Trandafir Vasiloni,
Consulul General al României la
Giula, a Domnului Cristian Daniel,
Consul de la Consulatul General al
României la Seghedin, a Doamnei
Eva Iova-Șimon, Directorul Săptămânalului „Foaia Românească”, a
Domnului Adrian Șimon, Directorul
Direcției Județene pentru Cultură
Arad, a Domnului Dr. Dorel Sinaci,
Directorul Bibliotecii Județene Arad,
a Domnului Prof. Univ. Dr. Corneliu
Pădurean, din Arad, a Doamnei Viorica Cherteș, Președintele Asociației Femeilor Ortodoxe Române din
Oradea (AFOREO), a Doamnei Muzeograf Emilia Martin, de la Muzeul Județean „Munkácsy Mihaly” din
Békéscsaba, a Doamnei Margareta
Tat, Primarul Micherechiului, ș.a.
Prima parte a acestei manifestări a
cuprins cuvântul de deschidere și sa-

lut, adresat de Doamna Director Eva
Iova-Șimon și patru prezentări foarte
interesante, legate de condițiile, îm-

prejurările și personalitățile care au
contribuit la realizarea Marii Unirii
din 1918 a tuturor românilor într-un
singur Stat Național Unitar Român:
Dr. Dorel Sinaci, Directorul Bibliotecii Județene din Arad – „Vormärtz-ul
(perioadă din istoria Germaniei care
precede Revoluția din 1848, din
martie, în statele Confederației Germane) românilor ortodocși din Banat și Crișana”; Prot. Aurel Becan
– „Români din Ungaria, participanți
la făurirea Marii Uniri”, Dr. Adrian
Șimon – „«Ruptură totală», negocierile dintre Consiliul Național Român
și Ministrul pentru minorități Oszkár
Jászi” și Prof. Univ. Dr. Corneliu Pădureanu – „Ștefan Cicio-Pop – părinte al Patriei”. Referatele au adus
multe informații inedite, au încercat
să constituie o cronologie și inter-dependență a evenimentelor și condițiile favorabile interne și externe care
au contribuit, prin aportul unor personalități, la realizarea acestui mare
deziderat al Unirii tuturor românilor
într-o singură Țară și ele au fost primite cu mare interes de participanții
la evenimentul de la Giula. Valoarea
simbolică și importanța conferinței a

fost subliniată și de Domnul Consul
General Florin Trandafir Vasiloni în
cuvântul său, ținut după prezentarea
referatelor.
În partea a II-a
a acestei manifestări, renumita
interpretă de muzică folk Maria
Gheorghiu,
cu
vocea-i inconfundabilă și talentul
consacrat, a întărit
în mod minunat
aceste idei, prin
cântece patriotice destinate unor
mari personalități
ale românilor (Regina Maria, Vasile
Lucaciu – „Doina lui Lucaci”), sau
românilor din jurul granițelor, din
Basarabia și Bucovina: „Nu plânge
Maică Românie!”, „Drum bun, drum
bun, doba bate!”, „Treceți batalioane
române Carpații!, „Cântă cucul, bată-l vina!”, etc., și printr-un recital de
muzică folk, cuprinsă în ultimul său
album, intitulat: „Câmp de lavandă”.
Întregul ei concert de la Giula, de
muzică patriotică și folk, s-a numit:
„Lavandă și Tricolor” și a fost întâmpinat de spectatori cu aplauze și
multă bucurie. O surpriză muzicală,
în același stil patriotic, a fost oferită și de studentul Alexandru Carsiș,
din Oradea, masterand al Facultății
de Teologie și Absolvent al Conservatorului.
Astfel, în Anul Centenar, cu sprijinul unor artiști consacrați și al unor
cercetători și istorici din Arad, au
fost aduse și înaintea românilor din
Ungaria, datele importante și atmosfera care a contribuit, la vremea cuvenită, la realizarea Marii Uniri de la
Alba Iulia, din 1 Decembrie 1918.
Biroul de Presă
al Episcopiei Ortodoxe
Române din Ungaria
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Slujire Arhierească, Te Deum și Parastas de 10 ani pentru Preasfințitul
Părinte Ioan Mihălțan al Oradiei, în Catedrala din Giula
În Duminica a 8-a după Rusalii (22 iulie 2018), Catedrala Episcopală din Giula a
îmbrăcat haină aleasă, de rugăciune și comuniune frățească ortodoxă și românească,
prin Sfânta Liturghie Arhierească săvârșită
de Preasfințitul Părinte
Sofronie, Episcopul Oradiei și Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Eparhiei Ortodoxe Române
din Ungaria și Locțiitorul
Episcopiei Daciei Felix,
împreună cu un numeros
sobor de preoți și diaconi
din Ungaria și România,
din care au făcut parte Părintele Cristian Rus, Consilier Cultural și relații
mass-media al Episcopiei
Oradiei, Părintele Cătălin Călinescu, Consilier
pentru Patrimoniu și construcții bisericești al Episcopiei Oradiei, Părintele
Teodor Marc, Parohul Catedralei din Giula
și Consilier Economic al Episcopiei din Ungaria, Părintele Augustin Lucian din Oradea,
Părintele Vasile Bota, de la biserica cu hramul
Sfântul Apostol Andrei și Duminica Sfinților
Români, din Oradea, Părintele Vasile Sabău,
de la Biserica „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din Oradea, Părintele Ințe Liviu, de la
Parohia „Nufărul” din Oradea, Părintele Ioan
Pavel, de la Parohia Sintea Mare, din Arhiepiscopia Aradului și Arhidiaconul Emanuel
Văduva de la Catedrala Episcopală din Giula.
La slujbă au luat parte mulți credincioși
din Giula, dar și din România, din județele
Bihor și Arad și din localitatea Ohaba, satul
natal al vrednicului de pomenire Episcop
Ioan Mihălțan al Oradiei. Între aceștia s-au
numărat și oficialități, ca de pildă Domnul
Parlamentar Gheorghe Șimonca, de la Budapesta, Domnul Tiberiu Iuhas, Președintele Autoguvernării pe Țară a Românilor din
Ungaria (AȚRU), Doamna Eva Iova-Șimon,
Directorul Săptămânalului „Foaia Românească”, Doamna Margareta Tat, Primarul
Micherechiului, Doamna Sabina Fărcuța, Primarul Comunei Drăgești, din Județul Bihor,
ș.a.
La Sfânta Liturghie au fost cuprinse ecteniile și rugăciunile de mulțumire de la slujba de
„Te Deum”, săvârșită în semn de mulțumire și
recunoștință adusă Bunului Dumnezeu pentru
binefacerile revărsate asupra Bisericii Ortodo-
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xe Române și a Preafericitului Părinte Patriarh
Daniel, cu prilejul aniversării zilei de naștere
a Preafericirii Sale și a împlinirii vârstei de
67 ani. Câteva dintre realizările importante
din viața Bisericii noastre sub arhipăstoria

Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, au fost
menționate în cuvântul Preasfințitului Părinte
Episcop Siluan, ca de pildă: realizarea Catedralei Mântuirii Neamului, care cu ajutorul lui
Dumnezeu va fi sfințită în acest an, la finele lunii noiembrie; bogata activitate misionar-pastorală, culturală și caritativ-socială a Bisericii
Ortodoxe Române în societatea contemporană; Eparhiile noi înființate în Diaspora prin
purtarea de grijă a Bisericii Strămoșești pentru
toții fiii ei, din Țară și de dincolo de hotarele
ei; activitatea mediatică și misionară remarcabilă a Bisericii Ortodoxe Române prin Centrul
de Presă „Basilica”, cu cele 5 componente ale
sale (Radio și TV Trinitas, Cotidianele „Lumina”, Agenția de Știri „Basilica” și Biroul de
Presă al Patriarhiei Române). Pentru toate a
fost adusă slavă și mulțumire lui Dumnezeu,
Care a fost rugat să dăruiască Preafericirii Sale
multă sănătate și putere de muncă pentru a putea continua această frumoasă activitate și pe
viitor, întru mulți și binecuvântați ani!
La sfârșitul Sfintei Liturghii a fost săvârșită și slujba de Parastas la împlinirea a 10
ani de la trecerea la cele veșnice a vrednicului
de pomenire Episcop Ioan Mihălțan al Oradiei (1926-2008), care în perioada 1989-1993
a purtat de grijă și de Parohiile Episcopiei
Ortodoxe Române din Ungaria, cunoscând
astfel pe preoții și credincioșii ei, de care s-a
atașat și pe care i-a ajutat în treburile lor bisericești și năzuințele lor. Între credincioșii
foarte apropiați de Preasfințitul Părinte Epi-

scop Ioan Mihălțan s-au numărat și Părintele
Consilier Economic Teodor Marc și familia
sa din Giula, care au avut dorința săvârșirii
acestui Parastas.
Atât cuvântul de învățătură de la Sfânta
Liturghie, despre Pâinea Vieții pe care noi o
primim în Biserică, prin
intermediul Sfintei Împărtășanii, cât și cuvântul de omagiere a Preasfințitului Părinte Ioan
Mihălțan, au fost rostite
de actualul Chiriarh
al Episcopiei Oradiei,
Preasfințitul Părinte Episcop Sofronie Drincec,
care vreme de 8 ani de
zile (1999-2007) a condus destinele Episcopiei
Ortodoxe Române din
Ungaria și apoi i-a urmat
în scaun Preasfințitului
Părinte Ioan Mihălțan, la
frâiele Episcopiei Oradiei. Între clericii slujitori de la această sfântă slujbă s-au numărat și
mulți dintre colaboratorii apropiați ai Preasfințitului Părinte Ioan Mihălțan (Vicari Eparhiali și Consilieri), din Permanența Consiliului Eparhial de atunci a Episcopiei Oradiei.
Preasfințitul Părinte Episcop Sofronie a
scos în evidență, în mod special, calitățile,
jertfelnicia, iubirea de oameni și ajutorarea
lor, implicarea în viața Episcopiei și realizările înregistrate de Preasfințitul Părinte Ioan
Mihălțan în calitate de Episcop-Vicar, mai
întâi, iar mai apoi ca Episcop Eparhiot al
Episcopiei Oradiei, a menționat faptul că memoria sa este păstrată cu sfințenie și conștiinciozitate la altarele din această Eparhie și în
diferite slujiri și activități care îi sunt dedicate
și a felicitat pe cei care s-au gândit la organizarea acestei slujbe de parastas în cadrul comunității românești din Ungaria, la Catedrala
Episcopală din Giula.
Toți cei prezenți la slujbă au fost invitați
apoi la o agapă comună, oferită întru pomenirea Preasfințitului Părinte Ioan Mihălțan,
de Parohia Giula Mare, cu sprijinul AȚRU,
al Centrului de Documentare și Informare al
AȚRU și al Autoguvernării Românești Județene a Județului Bichiș (Békés).
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