Buletin informativ al Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria, cu reşedinţa la Giula
Apare cu binecuvântarea † Preasfinţitului Părinte Episcop Siluan - Anul XVI. Nr. 8 (184), august 2018

SLUJIRE LA PARACLISUL ROMÂNESC DIN OTLACA PUSTĂ,
ÎN AJUNUL PRAZNICULUI SCHIMBĂRII LA FAȚĂ A DOMNULUI
În Ajunul Praznicului
Schimbării la Față a Domnului (5 august 2018), care
în acest an a coincis cu Duminica a X-a după Rusalii,
Preasfințitul Părinte Siluan,
Episcopul Eparhiei Ortodoxe Române din Ungaria,
s-a aflat în mijlocul credincioșilor de la Otlaca Pustă
(Pusztaottlaka), săvârșind
Sfânta Liturghie Arhierească în Paraclisul de lemn, în
stil maramureșean, al acestei Parohii, împreună cu un
sobor format din Părintele
Arhimandrit Calinic Covaci, Consilierul Administrativ-Bisericesc al Episcopiei și Paroh la Otlaca Pustă
și cu Arhidiaconul Emanuel
Văduva de la Catedrala Episcopală din Giula. Paraclisul este așezat într-un cadru
natural de o mare frumusețe, la Centrul pentru familii
și tineret al acestei Parohii,
de la marginea satului, are
hramul Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, a fost ridicat
în cadrul unui proiect european transfrontalier, între
anii 2012-2013 și a fost sfințit în 9 iunie 2013 (în Duminica a IV-a după Paști), de
un sobor format atunci din
Înaltpreasfințitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, Preasfințitul Părinte
Siluan, Episcopul Ortodox
Român al Ungariei și Chiriarhul locului și Preasfințitul
Părinte Paisie Lugojanul,

Episcopul-Vicar al Arhiepiscopiei Timișoarei, precum
și din alți numeroși Preoți și
Diaconi din Ungaria și România.

la Otlaca Pustă a fost ales
pentru slujire în această Duminică, a X-a după Rusalii,
care este și Ajunul Schimbării la Față.

Aici se săvârșesc slujbe
de hram, dar și la alte sărbători, iar pe perioada de vară,
în afară de Sfânta Liturghie,
au mai fost făcute aici și diferite Sfinte Taine, ca de pildă, Boteze, sau Cununii.
Fiind așezat într-o frumoasă zonă naturală, dimpreună cu alte imobile și
spații ce deservesc nevoile
spirituale și culturale ale
oamenilor din Otlaca Pustă,
dar și din alte părți, care au
luat parte în decursul anilor
trecuți, în același spațiu, la
Festivaluri tradiționale, sau
la Ziua Copilului, după construirea aici a unui locaș de
cult el a primit și o funcționalitate liturgică. Având în
vedere frumusețea locului,
dar și cele menționate anterior, Paraclisul de lemn de

La slujbă, alături de
otlăcani, au participat și
credincioși din alte părți,
ca de pildă Uichigioș (Újkygyós),
Mezobanhegieș
(Mezőbánhegyes), dar și
Maramureș, stabiliți temporar în Giula (Gyula), în
interes de serviciu. Între
participanți s-au numărat și
Domnul Gheorghe Șimonca, Deputat în Parlamentul
de la Budapesta și originar
din Otlaca Pustă, sau Doamna Elvira Ardelean, Primarul comunei.
În cuvântul de învățătură, Ierarhul a vorbit despre
cele 3 evenimente reunite
în această zi: Înainteprăznuirea Schimbării la Față a
Domnului, pericopa evanghelică duminicală, ce relatează despre vindecarea

tânărului lunatic și Sărbătoarea Sfântului Cuvios
Ioan Iacob Hozevitul. Toate
arată importanța rugăciunii și lucrarea harului lui
Dumnezeu, prin Persoana
Mântuitorului nostru Iisus
Hristos, care unește cerul cu
pământul, face posibil dialogul între cei de aici și cei
plecați dincolo de hotarele
lumii acesteia, hrănește sufletul, vindecă bolile, atunci
când există credință și cheamă pe om să își găsească calea mântuirii, ca și în cazul
Sfântului Ioan Iacob Hozevitul, om exemplar pentru
românii de pretutindeni, din
toate locurile și timpurile,
care ne învață cu blândețe și
ne ajută pe toți prin sfintele
sale rugăciuni.
La vremea potrivită,
Ierarhul i-a și împărtășit cu
Sfintele Taine pe copiii care
au luat parte la această Sfântă Liturghie.
Astfel,
Sărbătoarea
Schimbării la Față și Duminica a X-a după Rusalii,
au adus pace sufletească și
bucurie, întru comuniune
liturgică ortodoxă și românească, la toți cei care s-au
adunat pentru Sfânta Liturghie la Paraclisul de lemn,
maramureșean, de la Otlaca
Pustă.
Biroul de Presă
al Episcopiei Ortodoxe
Române din Ungaria
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Slujire Arhierească în satul natal, în Duminica a XII-a după Rusalii
În Duminica a 12-a după Rusalii
(19 august 2018), Preasfințitul Părinte
Siluan, Episcopul Eparhiei Ortodoxe Române din Ungaria și Locțiitorul Episcopiei Daciei Felix, a săvârșit
Sfânta Liturghie Arhierească în satul
său natal, Chelmac,
având pentru aceasta
binecuvântarea
Înaltpreasfințitului
Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului
și Chiriarhul locului.
Alături de Ierarhul
din Ungaria, din soborul slujitor au mai
făcut parte Părintele
Arhimandrit Calinic
Covaci, Consilierul
Administrativ-Bisericesc al Episcopiei
din Ungaria, Părinte Protosinghel Visarion Tuderici, Secretarul Eparhial și
Arhidiaconul Emanuel Văduva de la
Catedrala Episcopală din Giula, Arhidiaconul Tiberiu Ardelean, de la Catedrala Episcopală din Arad și Părintele
Mircea Șirian, Secretarul Protopopiatului Lipova, reprezentanți ai Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop
Timotei al Aradului, Părintele Cornel
Ardelean, Parohul Chelmacului și Părintele Constantin Petru, Preot Paroh
la Lalașinț. Răspunsurile la strană au
fost date în stil bănățean, local, de corul de tineri al Parohiei Chelmac, format și condus de Părintele Matei Vasile-Florin, Preot Paroh la Parohia Bata
și originar din Chelmac.
Ierarhul a fost întâmpinat de dimineață, la intrarea în biserică, cu un cuvânt de bun-venit, rostit de Părintele
Mircea Șirian, la care Preasfințitul Părinte Siluan și-a exprimat bucuria pentru acest prilej binecuvântat de a putea
sluji din nou în biserica din satul său
natal, în care a și fost botezat și a adus
mulțumire Înaltpreasfințitului Părinte
Arhiepiscop Timotei al Aradului pentru binecuvântarea acordată, precum
și Părinților și Maicilor din Ungaria și
România care au ales să fie prezenți
și împreună-rugători la această sfân-

tă slujbă. Alături de consătenii săi, la
Sfânta Liturghie au mai participat și
alți credincioși, din Lipova, Arad sau
Timișoara, dar și rudenii ale Preasfinției Sale din Grecia.
În cuvântul de învățătură, pornind

de la pericopa evanghelică a tânărului bogat venit la Mântuitorul Iisus
Hristos ca să Îl întrebe ce bine să facă
pentru a moșteni viața cea veșnică,
Preasfințitul Părinte Siluan a subliniat faptul că nu doar averile și bogățiile materiale, cele atât de căutate în
societatea contemporană, ar trebui să
fie importante, deoarece vedem că ele
singure, în sine, nu pot satisface toate
nevoile umane, ci mântuirea sufletului, credința în Dumnezeu și urmarea
lui Hristos, păzirea poruncilor Sale,
rugăciunea și milostenia, pot nu doar
să aducă mulțumire profundă în sufletul omului, ci și să îl ajute în dobândirea mântuirii, a desăvârșirii și a vieții
celei veșnice, după care tot pământeanul însetează.
La vremea cuvenită, copiii și cei
care s-au pregătit au fost împărtășiți
cu Sfintele Taine.
După încheierea Sfintei Liturghii,
soborul slujitor condus de Părintele
Arhimandrit Calinic Covaci a săvârșit slujba Parastasului de 6 luni de
la trecerea la cele veșnice a robului
lui Dumnezeu Constantin Alexandru
Mănuilă (1941-2018), tatăl Preasfințitului Părinte Siluan. Un cuvânt de
învățătură și de apreciere pentru cele
realizate în viață, spre binele semeni-

lor săi și în folosul Bisericii Străbune,
a fost rostit de Părintele Arhidiacon
Tiberiu Ardelean, care a transmis și
un mesaj părintesc, de compasiune,
din partea Înaltpreasfințitului Părinte
Arhiepiscop Timotei al Aradului, care
deși și-ar fi dorit, nu
a putut fi prezent la
această slujbă datorită programului încărcat al Înaltpreasfinției Sale.
Mănuilă Constantin Alexandru s-a
născut în localitatea
Chelmac în data de
3 iulie 1941, într-o
familie cu 5 copii,
a trăit toată viața în
satul său natal, s-a
căsătorit în 30 decembrie 1961 cu soția sa, Joița Stăncuța, având împreună cu aceasta 2 fii,
a muncit mulți ani în diferite locuri,
în funcții administrative de interes
public, a fost și Primar al Comunei
Conop între anii 1992-1994, iar în ultimii săi ani și-a dedicat viața Bisericii
Străbune, fiind prezent în fiecare duminică la sfintele slujbe, atunci când
sănătatea i-a permis și ajutând, de asemenea, prin cântarea de la strană. S-a
mutat la cele veșnice îndată după Sfânta Liturghie, pe când se întorcea de la
biserică, în data de 18 februarie 2018,
în Duminica lăsatului sec de brânză
pentru începutul Postului Mare.
Biserica din Chelmac a fost construită în anul 1825 din cărămidă, pe
locul unei biserici mai vechi, de lemn,
din 1748, ce a fost strămutată cu plutele pe Mureș până în localitatea Tisa,
din Județul Hunedoara, unde se găsește până în ziua de astăzi. Biserica
actuală de zid, din Chelmac, a fost târnosită de Preasfințitul Părinte Episcop
Andrei Magheru, după cum menționează site-ul oficial al Arhiepiscopiei
Aradului.
Biroul de Presă
al Episcopiei Ortodoxe
Române din Ungaria
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Slujire la altarul de vara din țarină, de la Parohia Seleuș,
din Episcopia Daciei Felix, de Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul
La Praznicul Tăierii Capului
Sfântului Prooroc Ioan Botezătorul (29 august 2018), Preasfințitul
Părinte Siluan, Episcopul Eparhiei
Ortodoxe Române din Ungaria și
Locțiitorul Episcopiei Daciei Felix, a slujit Sfânta Liturghie Arhierească, cu prilejul hramului, la altarul de vară din țarină, al Parohiei
Seleuș, din Episcopia Daciei Felix,
împreună cu un numeros sobor
de Preoți și Diaconi, din această
Episcopie, dar și din România și
Ungaria, între care s-au numărat
Părintele Emanuel Tăpălagă, Vicar Eparhial al Episcopiei Daciei
Felix, Părintele Cristian Băbuț,
Parohul bisericii din Seleuș, Părintele Gheorghe Ianeș, Consilierul
Economic al Episcopiei, Protopopii de Panciova, Alibunar, Cuvin
și Toracul Mare, Parohii de la Sân
Mihai, Ecica, Alibunar, Satul Nou,
Panciova, Cuvin, Toracul Mare,
Uzdin, Petrovasâla, Râtișor, sau
Mesici, precum și Părintele Ioan
Brânzei, pensionar din Timișoara,
care a slujit vreme de câțiva ani la
Catedrala Episcopală din Vârșeț,
Părintele Marius Șonea, de la Parohia „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie” din Giroc, Județul Timiș și
Arhidiaconul Emanuel Văduva de
la Catedrala Episcopală din Giula,
Ungaria.
Ierarhul a fost întâmpinat de soborul slujitor și de credincioși la biserica din sat, care datează din anul

1809 și unde în prezent, cu binecuvântare arhierească, se desfășoară
lucrări de curățire și restaurare a
picturii din Sfântul Altar, efectuate
de o echipă de lucrători din Panciova (Pancevo), condusă de Doamna
Gordana Stojanov.

localități, ca de pildă Mesici, Panciova, Vlaicovăț, Alibunar, Uzdin,
ș.a., precum și Consilieri locali din
Seleuș, Domnul Consul Constantin
Dan, de la Consulatul General al
României la Vârșeț, Doamna Felicia Ivașcu și echipa de redacție

După închinarea la biserică și
verificarea lucrărilor de restaurare,
Ierarhul, Preoții, Diaconii și credincioșii s-au deplasat la altarul de
vară din țarină, unde a fost săvârșită Sfânta Liturghie Arhierească. La
fel ca și în anul trecut, răspunsurile liturgice au fost date de Corul
parohial „Giroceana”, al Parohiei
„Sfântul Mare Mucenic Dimitrie”
din Giroc, condus de Domnul Profesor Mircea Sturza, iar la slujbă
au luat parte credincioși din Seleuș, dar și din împrejurimi și alte

de la programul în limba română a
Radio-Televiziunii Voievodina, din
Novi Sad.
În cuvântul de învățătură, Ierarhul a evidențiat modelul Sfântului Ioan Botezătorul, care a fost
Prooroc și om al rugăciunii, postului și nevoinței și iubitor de adevăr, chiar cu prețul vieții, în contradicție cu năravurile din vremea
aceea, dar și dintotdeauna și până
în ziua de astăzi, care îi îndeamnă
pe oameni spre altceva decât spre
lucrurile bineplăcute lui Dumne-

zeu. În acest context, este foarte
important modelul de viață creștină pe care părinții îl dau copiilor
lor, pentru a-i îndruma pe aceștia
pe calea cea dreaptă și a se bucura
de ei, mai târziu.
La vremea cuvenită, Ierarhul
i-a împărtășit cu Sfintele Taine pe
copiii și pe credincioșii care s-au
pregătit pentru aceasta, iar la final
toți cei prezenți au fost invitați la
o agapă comună, cu mâncare de
post, oferită din partea Parohiei, la
Centrul Misionar-Pastoral al acesteia.
La Seleuș, în afara localității,
în țarină, exista un izvor de apă, în
jurul căruia au fost organizate pelerinaje și rugăciuni începând din
anul 1906, cu prilejul hramului, legat de Sărbătoarea Tăierii Capului
Sfântului Prooroc Ioan Botezătorul, mai târziu fiind ridicate aici un
altar de vară și o clădire, deasupra
izvorului. Rugăciunile de hram
ale românilor din Voievodina au
continuat neîntrerupt până în anul
1946, când ele au încetat, fiind
reluate în anul 2006, de Părintele
Ionel Mălaimare și Părintele Petru
Măran. Din anul 2016, Preot Paroh
la Seleuș este Părintele Cristian
Băbuț, care duce și el mai departe
această frumoasă tradiție.

Biroul de Presă
al Episcopiei Ortodoxe
Române din Ungaria

Delegație românească din comuna Tărlungeni, județul Brașov,
la românii din Ungaria

O delegație de 20 persoane din comuna
Tărlungeni, județul Brașov, condusă de Domnul Primar Severius Beșchea și Domnul Profesor Liviu-Nicolae Dârjan, Vicepreședintele
Despărțământului ASTRA „Frații Popeea”
Săcele, Brașov, se află în aceste zile într-o vizită la comunitatea românească din Ungaria,
cu prilejul lansării cărții „La (ne)uitarea privirilor din jur – Note și impresii de călătorie
la vorbitorii de limba română din imediata
apropiere a țării (1967-2017)”, aparținând
Domnului Vicepreședinte Liviu Dârjan. Cartea este dedicată Centenarului Marii Uniri a
Românilor într-o singură Țară, a fost scrisă
cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Pimen, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, cu sprijinul Ministerului pentru Românii
de Pretutindeni și al Municipiului Săcele, la
propunerea Despărțământului ASTRA „Frații
Popeea”, și beneficiază și de un cuvânt înainte aparținând Domnului Ioan-Aurel Pop,
Președintele Academiei Române. Din grupul
vizitatorilor au făcut parte și tineri aparținând

Ansamblului de Dansuri „Ducșoara”, din Purcăreni, Județul Brașov.
Cu acest prilej, membrii delegației au fost
primiți la Catedrala Episcopală din Giula de
Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Eparhiei Ortodoxe Române din Ungaria, care le-a
urat bun venit oaspeților din România și le-a
prezentat date importante din istoricul Catedralei și al comunității românești din Ungaria,
precum și despre celelalte instituții românești
care funcționează în acest oraș. Ierarhul, dar și
alți conducători ai acestor instituții (Domnul
Florin Trandafir Vasiloni, Consulul General al
României la Giula și Domnul Tiberiu Iuhas,
Președintele Autoguvernării pe Țară a Românilor din Ungaria AȚRU), au primit câte
o Diplomă de Merit, pentru apărarea graiului
străbun, din partea Despărțământului ASTRA
„Frații Popeea”, precum și cartea Domnului
Profesor Liviu Dârjan, ce va fi lansată în diferite locuri și care în desfășurarea ei cuprinde și
momente inedite din viața comunității românești din Ungaria, de la momentul trecerii pe

aici a autorului, acum 11 ani, cu prilejul unor
manifestări culturale dedicate limbii române
și Poetului Național Mihai Eminescu.
În aceeași zi, (11 august 2018) oaspeții din
România s-au îndreptat spre localitatea Chitighaz, unde au luat parte, alături de gazde și
organizatori, la cea de-a XII-a ediție a Festivalului „Pogăcițelor”, care se desfășoară anual
în această localitate.
Cartea, care a stat în centrul acestui eveniment și a întâlnirilor ce au avut loc, va mai fi
lansată de autor, împreună cu alte oficialități
și membri ai unor Ansambluri Folclorice din
România, în diferite localități ale românilor
din jurul granițelor: în Basarabia, sau Republica Moldova, la Orhei și Zaim (29-31 august),
în Serbia; la Toracul Mic și Novi Sad (14-16
septembrie); în Bulgaria, la Vidin (25-27 septembrie) și în Ucraina, la Cernăuți și Herța
(19-21 octombrie).
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Praznicul Adormirii Maicii Domnului la românii din Ungaria
Praznicul Adormirii Maicii Domnului (15 august
2018), a fost prilej de mare bucurie și pentru românii ortodocși din Ungaria.
În Ajunul Praznicului (14 august 2018), în Catedrala
Episcopală din Giula a
fost săvârșită slujba Privegherii (Vecernie cu
Litie, Utrenie și Prohodul Maicii Domnului),
de către Preasfințitul
Părinte Siluan, Episcopul Eparhiei Ortodoxe
Române din Ungaria,
în fruntea unui sobor
format din Părinți de la
Centrul Eparhial (Părintele Arhimandrit Calinic
Covaci, Consilierul Administrativ-Bisericesc,
Părintele Protosinghel
Visarion Tuderici, Secretarul Eparhial și Arhidiaconul Emanuel Văduva), dar și din România (Părintele Daniel Adrian Dorofte, Preot onorific la Mânăstirea
„Sfântul Ioan Botezătorul”, din Poiana Brașov), aflați la
Giula, în acest frumos orășel balnear turistic de pe malul
Crișului Alb, pentru câteva zile. De asemenea, și între ceilalți participanți la slujbă s-au numărat atât credincioși ai
Catedralei, cât și oameni veniți din România.
În însăși ziua Praznicului, Ierarhul a slujit din nou la
Catedrala Episcopală din Giula, împreună cu un sobor
de clerici din Ungaria și România, în prezența mai multor credincioși veniți la Biserică pentru a o cinsti așa cum
se cuvinte pe Maica Domnului, în ziua care ne amintește
de mutarea sa la viața cea veșnică, prin Taina morții, sau
a Adormirii ei, așa cum este consemnată în calendarele
noastre. În cuvântul de învățătură, Preasfințitul Părinte Siluan a subliniat importanța acestei Sărbători, care ne arată
tuturor rostul vieții fiecărui creștin, care este acela ca prin
smerenie, nevoință și ascultare de poruncile Mântuitorului
nostru Iisus Hristos și împreună cu El, să ne sfințim viața,
asemenea Maicii Domnului, să putem să lucrăm și noi la
zidirea Sfintei noastre Biserici, cea formată din sufletele și
trupurile creștinilor dreptmăritori aflați în comuniunea de
iubire a Preasfintei Treimi, iar la vremea rânduită, la mutarea noastră din această lume, să putem dobândi viața cea
veșnică, prin Iisus Hristos Domnul nostru și prin ajutorul
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Preasfintei Sale Maici.
Credincioșii au primit litie și au fost unși de Ierarh cu
untdelemn sfințit, în chip de binecuvântare, la slujba Privegherii, iar a doua zi, cei care s-au pregătit, au fost împărtășiți cu Sfintele Taine și au primit cu toții
anafură.
În după amiaza aceleiași zile, Preasfinția Sa,
împreună cu clerici de
la Centrul Eparhial, din
alte Parohii, cu Părintele Paroh Ioan Bun, dar
și cu preoți veniți din
România, a săvârșit și
Taina Sfântului Maslu
în Parohia Micherechi,
care este un obicei devenit tradiție în această localitate românească din
Ungaria, la Sărbătoarea
Adormirii Maicii Domnului. Dincolo de semnificația Tainei care ne aduce tuturor vindecare trupească și tămăduire sufletească, Ierarhul
le-a vorbit credincioșilor numeroși din Micherechi, despre
rolul și învățătura Maicii Domnului, ce ne îndeamnă să ne
încredințăm viața Fiului ei și Dumnezeului nostru, Care
prin pilda Sa jertfelnică și mijlocire directă, ne ajută să ne
găsim pacea interioară și rostul nostru pe acest pământ, să
înțelegem viața dintr-o perspectivă spirituală și să o valorificăm, cu multă mulțumire sufletească, din punct de
vedere creștin.
Potrivit rânduielilor tipiconale, toți credincioșii au fost
unși de către ierarh și clerici cu untdelemn sfințit, de 7 ori,
așa cum se face la Taina Sfântului Maslu.
Astfel, cu rugăciune și bucurie, în spirit de comuniune
frățească ortodoxă și de recunoștință, la Giula și Micherechi, dar și în celelalte biserici și așezăminte monahale
românești din Ungaria, clericii și credincioșii ortodocși
români de aici au cinstit-o după putere pe Maica Domnului, cerându-i sprijinul și ocrotirea pentru ei și cei dragi de
acasă, dar și pentru toți membrii Poporului și ai Bisericii
Ortodoxe Române, în această zi de mare Praznic, dar și în
vremurile de încercare pe care le trăim.
Biroul de Presă al Episcopiei
Ortodoxe Române din Ungaria
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