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FESTIVALUL DE PĂSTRARE ȘI PROMOVARE
A TRADIȚIILOR POPULARE ROMÂNEȘTI
„LA OBÂRȘII, LA IZVOR”, EDIȚIA A XI-A, LA GIULA

Duminică, 14 octombrie
2018, la Palatul „Vigadó (Vigadou), din cadrul Centrului
de Cultură „Erkel Ferenc”
(Erkel Ferenț) din Giula,
Ungaria, cu binecuvântarea
și în prezența Preasfințitului
Părinte Siluan, Episcopul
Eparhiei Ortodoxe Române
din Ungaria și în organizarea Sectorului Cultural al
acestei Eparhii și a Părintelui Consilier Origen Sabău,
a avut loc cea de-a XI-a ediție a Festivalului de păstrare și promovare a tradițiilor
populare românești, intitulat
„La obârșii, la izvor”.
Organizat de Episcopia Ortodoxă Română din
Ungaria, în parteneriat cu
Centre de Cultură și Consilii Județene din România,
Festivalul devenit deja tradiție, dorește să prezinte anual
cultura și tradițiile populare
românești din câte un județ
din România, pentru publicul românesc din Ungaria,
format în special din credincioși provenind din Parohiile Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria, dar și din
oaspeți veniți din România.
Astfel, au fost reprezentate
județele: Bihor, Satu Mare,
Bistriţa, Arad, Timiş, Sălaj
în două rânduri, Cluj, Maramureș și Caraș-Severin, iar
în Anul Centenar 2018, când
aniversăm cu toții 100 de ani
de la realizarea Marii Uniri
a Poporului Român într-o
singură Țară, Românească
și Creștinească, oaspeții de
seamă ai Festivalului de la
Giula au fost artiștii și oficialitățile din Alba Iulia.
Festivalul a fost organi-

zat cu sprijinul Fondului de
Subvenții din cadrul Ministerului Resurselor Umane,
de la Budapesta, al Centrului

El a fost deschis de Preasfințitul Părinte Siluan, care a
subliniat faptul că este vorba
despre un Festival tradiți-

de Documentare și Informare al Autoguvernării pe Țară
a Românilor din Ungaria,
al Autoguvernării de Naționalitate Română din Giula
și Liceului Românesc „Nicolae Bălcescu” din acest
oraș, dar și al instituțiilor din
România și Județul Alba, ca
de pildă al Consiliului Județean Alba, sau al Ministerului Educației și Ministerului
Culturii și Identității Naționale, prin Inspectoratul Județean Școlar Alba.
Programul oferit în fața
celor aproximativ 300 de
spectatori (veniți din toate
Parohiile Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria,
dar și din România, a unui
grup de pelerini din părțile
Lipovei, la fel ca și în anii
trecuți, sau din alte locuri) a
fost foarte bogat și complex.

onal, care se înscrie în cadrul manifestărilor dedicate
Anului Omagial al „Unității
de credință și Neam”, în Patriarhia Română și este una
dintre activitățile cele mai
importante adresate de Episcopia Română din Ungaria
credincioșilor săi, în acest
context. Ierarhul a adus, de
asemenea, mulțumire oaspeților de seamă din Alba
Iulia, oficialităților și tuturor
participanților. În deschidere, au mai luat cuvântul
Doamna Marcela Dărămuș,
Inspectorul General Școlar
al Județului Alba, care s-a
referit la sprijinul Ministerului Educației și al Culturii
și Identității Naționale din
România pentru susținerea acestui program special
adresat românilor din țară,
dar din străinătate, în Anul

Centenar, denumit „Copilăria unește România”, iar
Domnul Dumitru Fulea, Vicepreședintele Consiliului
Județean Alba, a subliniat
sprijinul oferit de instituția
pe care o reprezintă pentru
programele culturale de promovare a identității naționale românești, ce arată unitatea românilor dincolo de
granițele care îi pot separa.
Între oficialitățile care au
onorat cu prezența lor acest
Festival, îi menționăm pe
Domnul Marius Lazurca,
Ambasadorul României la
Budapesta, Domnul Florin
Trandafir Vasiloni, Consulul
General al României la Giula, Domnul Daniel Banu,
Consulul General al României la Seghedin, Domnul
Consul Cristian Daniel, de
la același Consulat, Domnul
Dănuț Emil Hălălai, Prefectul Județului Alba, Domnul
Dumitru Fulea, Vicepreședintele Consiliului Județean
Alba, Domnul Gabriel Pleșa, Viceprimarul Municipiului Alba Iulia, Doamna
Marcela Dărămuș, Inspectorul General Școlar al Județului Alba Domnul Daniel
Fonoage, Directorul Palatului Copiilor din Alba Iulia,
Domnul Ioan Chiciudean,
Directorul Liceului de Arte
„Regina Maria” din Alba
Iulia, Domnul Mirel Vasile
Hălălai, Primarul Teiușului,
Domnul Nicolae Simina,
Primarul Abrudului, Doamna Maria Gurzău Czegledi,
Directorul Liceului Românesc „Nicolae Bălcescu” din
Giula, Părintele Marius Ma(Continuare în pag. a 2-a)
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ghiar, Președintele Uniunii
Culturale a Românilor din
Ungaria (UCRU), Doamna Delia Covaci, Directorul
Executiv și Redactorul Șef
al Săptămânalului „Cronica” al AȚRU, ș.a.
Prezentarea programului a fost făcută de Domnul
Director Daniel Fonoage și
Doamna Profesoară și Preoteasă Laura Popa și a cuprins
atât câteva jocuri și cântece
specifice românilor din Ungaria, prezentate de echipa
de păstrători ai tradițiilor de
la Centrul de Documentare
și Informare al AȚRU, cât
și un foarte complex program de cântece și dansuri
populare românești oferite de foarte mulți artiști și
ansambluri din Alba Iulia:
orchestra și grupul de dansatori și de soliste vocale, profesoare, ale Liceului de Arte
„Regina Maria” din Alba Iulia, orchestra, soliștii și dansatorii Ansamblului Profesionist „Augustin Bena”, al
Consiliului Județean Alba,
Ansamblul folcloric „Dor
Teiușan” din Teiuș, dansa-

tori ai Ansamblurilor Folclorice din Abrud, Câmpeni,
sau Baia de Arieș, tineri călușari din Vințu de Jos, un
grup de fete, de la școala de
folk a Palatului Copiilor din
Alba Iulia, precum și tânărul
și extrem de talentatul Tudor
Limbean, elev al Liceului
German din Sebeș. Cu toții,
într-o îmbinare desăvârșită a
vârstelor, profesionalismului, talentului, însuflețirii,
dansului, cântecului și portului popular românesc, au
oferit o mostră consistentă
și autentică a valorilor culturale tradiționale românești,
care au încântat sufletele
tuturor participanților și au
fost răsplătite de aceștia cu
nenumărate ropote de aplauze.
La final, toți cei prezenți
au fost invitați să continue
atmosfera de cuget și simțire românească, la o felie de
cozonac și un pahar de suc,
sau de vin.
Ca de fiecare dată, manifestarea culturală a fost precedată de săvârșirea Sfintei
Liturghii Arhierești în Catedrala Episcopală din Giula, de un sobor de preoți și

diaconi, condus de Preasfințitul Părinte Episcop Siluan
și format din Protosinghelul Visarion Tuderici, Secretarul Eparhial, Părintele
Origen Sabău, Consilierul
Cultural al Episcopiei din
Ungaria și Paroh la Apateu,
Părintele Teodor Marc, Consilierul Economic și Parohul
Catedralei, Părintele Mirel
Mariș, de la Parohia „Sfinții
Apostoli Petru și Pavel” din
Sântimbru (județul Alba)
și Arhidiaconul Emanuel Văduva, de la Catedrala
Episcopală din Giula. Răspunsurile liturgice au fost
date cu multă sensibilitate
și profesionalism de un grup
de profesoare de la Liceul de Artă „Regina Maria”
din Alba Iulia, conduse de
Doamna Profesoară și Preoteasă Laura Popa.
În cuvântul de învățătură,
Preasfințitul Părinte Siluan a
făcut referință atât la Pilda
Semănătorului, din Duminica a XXI-a după Rusalii,
care reprezintă Cuvântul lui
Dumnezeu, ce aduce roade
în sufletele celor care îl primesc cu inimă deschisă și
bună și cu credință, precum

și la Praznicul Sfintei Cuvioase Parascheva, sărbătorită pretutindeni, în data de
14 octombrie, care în acest
an a coincis cu o zi de duminică. Sfânta Parascheva
este un exemplu deplin de
rodire sfântă a Cuvântului
lui Dumnezeu, ce aduce
cinstire peste veacuri, celor
care îl iubesc pe Dumnezeu,
iar întâlnirea de la Giula, în
duh de rugăciune, a credincioșilor Catedralei, cu cei
veniți de la alte Parohii din
Ungaria, cu artiștii din Alba
Iulia, îmbrăcați în costume
populare și cu oficialitățile
prezente, dar și cu credincioșii pelerini din Lipova,
reprezintă o frumoasă sărbătoare a comuniunii frățești
românești și un îndemn la
a aduce și noi rod duhovnicesc, de mântuire, prin cuvântul Sfintei Evanghelii.
Oaspeții din România au
participat, apoi, la o agapă
comună, iar după amiază a
urmat programul cultural
din cadrul Festivalului.
Biroul de Presă
al Episcopiei Ortodoxe
Române din Ungaria

Misiune duhovnicească și slujire în Parohia Batania
La invitația părintelui Vidican Marius,
de la parohia Batania, din Eparhia Ortodoxă Română a Ungariei, cu binecuvântarea
Înaltpreasfințitului Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului și a Preasfințitului Părinte
Siluan, Episcopul Ortodox Român al Ungariei și Locțiitor al Daciei Felix, părintele dr.
Nicu Breda, de la Parohia Ortodoxă Cintei,
județul Arad, împreună cu un grup de credincioși ai parohiei, au fost oaspeții bisericii
parohiale cu hramul Sfântul Mare Mucenic
Gheorghe din Batania, săvârșind împreună
cu părintele paroh Sfânta Liturghie, la sărbătoarea Sfântului Mare Mucenic Dimitrie
Izvorâtorul de Mir, cu zi de prăznuire anuală
la data de 26 Octombrie.
Cuvântul de învățătură a fost rostit în cadrul Sfintei Liturghii de părintele dr. Nicu
Breda care a arătat rolul pe care martirii
creștinismului l-au împlinit în propășirea
dreptei credințe. Exemplul principal a fost
Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, care prin

statornicia credinței sale și prin mărturia credinței în Fiul lui Dumnezeu a învins puterea
păgânismului, devenind astfel martir, dar în
același timp și rugător în cer pentru oameni.
Pornind de la virtuțile Sfântului sărbătorit, părintele invitat a vorbit în continuare despre păstrarea și transmiterea valorilor
credinței celor ce vin după noi, pentru ca
Ortodoxia și Neamul să-și întărească identitatea credinței de sorginte apostolică, dar și
cea de neam, a Poporului Român, desăvârșită în istorie de făuritorii Marii Uniri de la 1
Decembrie 2018.
La Sfânta Liturghie au participat un număr mare de credincioși pelerini, dar și din
localitatea Bătania, la care s-au adăugat și
mulți copii, care la momentul potrivit s-au
împărtășit cu Trupul și Sângele Domnului.
La final, părintele paroh Vidican Marius
a mulțumit oaspeților pentru prezență la
Sfânta Liturghie, care a marcat comuniunea
duhovnicească între cele două parohii, una

din țară și cealaltă din diasporă.
Menționăm faptul că între Parohia Ortodoxă Cintei, din Arhiepiscopia Aradului și
cea din Batania, dar și cu Eparhia Ortodoxă
Română a Ungariei, există strânse legături
pastoral-misionare, concretizate și în prezența Preasfințitului Părinte Siluan de patru
ori, până în momentul de față, precum și a
părintelui Marius Vidican, în parohia arădeană Cintei, la activitățile misionare desfășurate aici.
Vizita misonar-pastorală s-a desfășurat și
în contextul Anului Centenar al unității de
credință și de neam, dorindu-se ca și în felul
aceasta să se așeze în sufletul credincioșilor
din cele două eparhii și parohii dragostea
față de Biserica Strămoșească și de Neamul
Românesc, care oriunde ar fi răspândit în
lume, se reunește sub cupola Bisericii și sub
Sfântul drapel românesc.
Breda Mircea
(Parohia Cintei)
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Hramul bisericii din Giula Mică, închinată Sfintei Cuvioase Parascheva
Biserica din Giula Mică, Ungaria, închinată Sfintei Cuvioase Parascheva, și-a
sărbătorit cu anticipație hramul.
Cu acest prilej, sâmbătă, 13 octombrie
2018, 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 Arhimandrit
Calinic Covaci, Consilierul
Administrativ-Bisericesc al
Episcopiei, Părintele Protosinghel Visarion Tuderici,
Secretarul Eparhial, Părintele Petru Pușcaș, Paroh la
Giula Mică și gazda întregului eveniment, Părintele
Florin Olteanu, Protopopul
de Giula, Părintele Teodor
Marc, Consilierul Economic al Episcopie,
Părintele Dragoș Dumitru Milan, Paroh
la Vărșand, în Arhiepiscopia Aradului
și Arhidiaconul Emanuel Văduva, de la
Catedrala Episcopală din Giula. Soborul
slujitor, împreună cu alți credincioși și
copii l-au întâmpinat pe Ierarh la intrarea în biserică, după care a urmat Sfânta
Liturghie, la care răspunsurile liturgice
au fost date cu profesionalism de grupul
coral „Sfântul Ierarh Nicolae”, al Arhiepiscopiei Timișoarei, condus de Pr. Prof.
Dr. Ionuț Ardereanu.
La slujbă au luat parte în jur de 200 de
credincioși, din Giula și împrejurimi, atât
din Ungaria (Chitighaz, Micherechi), cât și
din România (Vărșand, Pilu, sau Nădab).
Între aceștia s-au numărat și oficialități, ca
de pildă Domnul Florin Trandafir Vasiloni,
Consulul General al Românei la Giula,
Domnul Avocat Cristian Moț, membru al
Consiliului Județean Arad, Doamna Maria Gurzău Czegledi, Directorul Liceului
Românesc din Giula, Doamna Director
Adjunct Ildiko Pilan, Doamna Eva Iova
Șimon, Directorul Săptămânalului „Foaia
Românească”, Doamna Delia Covaci, Directorul Executiv și Redactorul Șef al Săptămânalului Cronica, al Autoguvernării pe
Țară a Românilor din Ungaria (AȚRU),
Doamna Redactor Corina Sebestyen,
Domnul Profesor Florin Olteanu, de la Facultatea de Pedagogie din Sarvaș, Vicepreședinte al Autoguvernării de Naționalitate
Română din Giula, Domnul Gabriel Gurzău și Domnul Dr. Robert Cozma, membri în Consiliul Parohial de la Giula Mică,
Domnul Ioan Budai, fost Director al Lice-

ului Românesc din Giula, Domnul Petru
Sălăjan, Directorul Școlii Generale Românești din Chitighaz, Doman Iulia Olteanu,
Directorul Școlii Generale Românești din
Bătania, ș.a.
În cuvântul de învățătură, Preasfințitul

Părinte Siluan a evidențiat exemplul personal, valoarea de mare preț a vieții Sfintei Cuvioase Parascheva și actualitatea ei.
Deși a trăit în urmă cu aproape o mie de ani
și a părăsit lumea această la o vârstă foarte
tânără, de numai 27 de ani, totuși prin credința, dăruirea și jertfelnicia ei, s-a distins
de ceilalți tineri din vremea sa și prin darul
lui Dumnezeu și al Mântuitorului nostru Iisus Hristos, Mirele său Cel Iubit, a ajuns la
o viață de sfințenie și este cinstită până în
ziua de astăzi, în atâtea țări ortodoxe: Bulgaria, Serbia și România, fiind Ocrotitoarea Moldovei din 13 iunie 1641, de când
au fost aduse acolo Sfintele Sale Moaște,
în timpul Domnitorului Vasile Lupu.
Copiii și credincioșii care s-au pregătit, au fost împărtășiți cu Sfintele Taine și
a fost sfințită coliva pregătită în cinstea
Sfintei Cuvioase Parascheva de Maicile de
la Centrul Eparhial. Un grup de elevi de
la Școala Generală Românească din Giula,
pregătiți de Doamna Învățătoare Eva Sabău, au prezentat la final, tuturor credincioșilor, o serbare închinată Sfintei Parascheva și au fost răsplătiți cu dulciuri. Toți
credincioșii au primit, de asemenea, anafură, colivă, cozonac și iconițe cu Sfânta
Cuvioasă Parascheva și au luat parte apoi
și la o agapă comună, oferită din partea Parohiei, cu sprijinul Autoguvernării de Naționalitate Română din Giula, dar și al unor
credincioși din Vărșand, care participă cu
regularitate la acest eveniment. De asemenea, icoanele Sfintei Cuvioase Parascheva
din biserică, așezate în rame și suporturi
sculptate din lemn, au fost împodobite cu

flori, potrivit tradiției din mai multe țări ortodoxe. În această biserică, frumos împodobită și foarte îngrijită, care a fost restaurată în mai multe rânduri, sunt așezate și
o bună parte dintre icoanele bizantine din
colecția Domnului Gabriel Gurzău, membru în Consiliul Parohial.
Biserica de zid din Giula
Mică, singura dintre locașurile de cult ale Episcopiei
Ortodoxe Române din Ungaria care este închinată Sfintei
Cuvioase Parascheva, a fost
construită între anii 18611864, pe locul unei biserici
mai vechi, din pământ, ridicată în 1834 de către românii
stabiliți aici și care anterior
se rugau la biserica Sfântului
Ierarh Nicolae, din cartierul
numit Miklósváros (Micloșvaroș, adică orașul Sfântului Nicolae),
sau Giula I, unde în prezent este Catedrala
Episcopală. În anul 1720, după încetarea
stăpânirii otomane în zonă (1666-1695) și
după o epidemie de holeră ce avusese loc
în oraș, baronul János Harruckern (Ianoș
Harukern) a colonizat în aceste locuri români din părțile Bucovinei, care au adus
cu ei și evlavia închinată Sfintei Cuvioase
Parascheva, căreia au vrut să îi ridice și un
locaș de cult. Astfel, pe lângă biserica mai
veche, cu hramul „Sfântul Ierarh Nicolae”,
a fost ridicată o a două biserică românească în orașul Giula, cu hramul Sfintei Cuvioase Parascheva, ce dăinuie până în ziua
de astăzi.
Din 1996 Preotul Paroh de la Giula
Mică este Părintele Petru Pușcaș, iar în
timpul său au avut loc numeroase lucrări
de restaurare și înfrumusețare la locașul
de cult: înlocuirea ușilor, a geamurilor, a
acoperișului și a țiglelor, a pardoselii și
mobilierului bisericesc, a aleilor din jurul
bisericii și a covoarelor din interior, așa
încât astăzi ea se arată ca o biserică frumoasă, vrednică de hramul Sfintei Cuvioase Parascheva, pe care îl poartă. În 11
noiembrie 2006, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, în vremea aceea fiind Mitropolit al Moldovei și Bucovinei, a dăruit
pentru biserica românească din Giula Mică
un rând de veșminte de la Sfânta Cuvioasă
Parascheva, care împodobesc și ele acest
locaș de cult.
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Slujire Arhierească la Mânăstirea „Sfânta Maria” Techirghiol,
în Duminica a XX-a după Rusalii

Techirghiolul, mai ales prin lacul cu apă sărată și nămolul terapeutic, pe care îl deține, este cunoscut de multă vreme ca stațiune balneoclimaterică, unde anual mii de oameni vin ca să își
găsească alinare suferințelor și tămăduire trupurilor.
Începând din anul 1928, prin
grija vrednicului de Pomenire Patriarh Miron Cristea, a fost achiziționat aici, la Techirghiol, un
imobil care urma să fie amenajat
ca Centru de tratament pentru
clericii Patriarhiei Române, care
datorită bătrâneților lor, sau altor
probleme de sănătate, aveau nevoie de îngrijire medicală în acest
loc binecuvântat de Bunul Dumnezeu cu proprietăți terapeutice.
În 1951, la inițiativa Patriarhului Justinian, la Centrul de tratament din Techirghiol a fost adusă
o frumoasă bisericuță de lemn,
de la Stâna Regală a Castelului
Pelișor, din Sinaia și tot atunci
s-a înființat aici Schitul de Maici
„Sfânta Maria” Techirghiol, care
a păstrat ca anexă Sanatoriul Preoțesc, râvnit și de alte instituții și
autorități locale, ale vremii aceleia. Din 1976, tot cu purtarea de
grijă a Patriarhului Justinian, la
Techirghiol a fost adus și renumitul Părinte Ieromonah Arsenie Papacioc, care vreme de 35 de ani, până la trecerea sa la cele veșnice (în 19 iulie 2011), a fost Duhovnicul Mânăstirii de maici, dar
și al foarte multor suflete de credincioși români și străini, care au
venit aici ca să îi ceară rugăciune și cuvânt de folos.
În 2000, în timpul Patriarhului Teoctist, baza de tratament de
la Techirghiol a fost amenajată pentru a putea primi oameni și
vârstnici veniți din toate colțurile țării, Mânăstirea păstrându-și
statutul de Stravropighie Patriarhală (Mânăstire dependentă direct de Patriarhia Română), pe care l-a avut și până atunci.
Din anul 2008, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a rânduit ca baza de tratament de la Techirghiol să fie îmbunătățită și
dotată, fiind cuprinsă, împreună cu Mânăstirea, în Centrul Social-Pastoral „Sfânta Maria”, care oferă asistență medicală de specialitate ierarhilor, clericilor, credincioșilor, monahilor și monahiilor din România, dar și de dincolo de hotarele ei, fiind așezat
sub conducerea Părintelui Arhimandrit Cleopa Nistor, Consilier
Patriarhal și Administrator al acestui Centru Social-Pastoral.
Aflați la tratament, cu binecuvântarea Preafericitului Părinte
Patriarh Daniel, Preasfințitul Părinte Nicodim, Episcopul Severinului și Strehaiei și Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul
Eparhiei Ortodoxe Române din Ungaria și Locțiitorul Episcopiei
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Daciei Felix, au săvârșit Sfânta Liturghie Arhierească în Paraclisul Patriarhal cu hramul „Sfântul Mare Mucenic și Tămăduitor
Pantelimon” și Sfântul Prooroc Moise”, în Duminica a XX-a
după Rusalii (7 octombrie 2018). Din soborul slujitor au mai
făcut parte Părintele Arhimandrit
Cleopa Nistor, Administratorul
Centrului, Părintele Protosinghel
Ieronim Gheorghiță, Duhovnicul
Mânăstirii de Maici „Sfânta Maria” din Techirghiol și Părintele
Cristian Todireanu, de la biserica „Sfinții Împărați Constantin și
Elena” din București (Piața Muncii, Sector II), iar răspunsurile
la strană au fost date de maicile
Mânăstirii.
La slujbă au luat parte mulți
credincioși, atât din Techirghiol,
cât și dintre cei veniți pentru tratament balneoclimateric la această Mânăstire.
Cuvântul de învățătură al duminicii a fost rostit de Preasfințitul Părinte Siluan, care a subliniat
purtarea de grijă, iubirea milostivă și puterea dumnezeiască a
Mântuitorului nostru Iisus Hristos, Cel Care a înviat din morți pe
fiul văduvei din Nain și a biruit
definitiv moartea, prin Sfânta Sa
Înviere, dăruind, de asemenea, viață, putere, mângâiere și ajutor
tuturor celor care vor crede, la rândul lor, în El. Biserica noastră,
întemeiată pe Jertfa Răscumpărătoare și Învierea Mântuitorului
Hristos, este la fel de actuală și astăzi, pentru cei care au ochi să
o vadă și inimă deschisă să priceapă aceasta, și ea poartă de grijă
fiilor și fiicelor sale, de la naștere, prin Taina Sfântului Botez, a
Cununiei binecuvântate, la vremea cuvenită, a Sfintei Spovedanii și a Sfintei Împărtășanii, de-a lungul întregii vieți și până la
plecarea lor din această lume, cu nădejdea dobândirii vieții celei
veșnice și a Împărăției Cerurilor. După aceea, i-a împărtășit pe
copii și credincioși cu Sfintele Taine, iar la final, ambii Ierarhi
au binecuvântat pe toți credincioșii prezenți, care s-au bucurat,
astfel, atât de tămăduire trupească, prin tratamentele oferite la
această Mânăstire, cât și de hrană duhovnicească, prin rugăciunea comună, săvârșită în interiorul locașului de cult.
Anual, circa 3.000 de credincioși beneficiază de tratament la
Centrul Social-Pastoral „Sfânta Maria” din Techirghiol.
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