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ÎNTÂLNIRE DE LUCRU CU PS IGNATIE DE BRANICEVO ȘI
PS LUKIJAN PANTELICI, LA BUDAPESTA
La inițiativa PS Siluan, Episcopul Eparhiei Ortodoxe Române
din Ungaria și Locțiitorul Episcopiei Daciei Felix și cu binecuvântarea și conlucrarea Preasfințitului
Părinte Lukijan (Luchian) Pantelici, Episcopul Eparhiei Ortodoxe
Sârbe din Ungaria și Administratorul Eparhiei Ortodoxe Sârbe din
Timișoara, vineri, 2 noiembrie
2018, la sediul din Budapesta al
Eparhiei Sârbe a avut loc o întâlnire de lucru cu Preasfințitul
Părinte Ignatie de Branicevo,
Episcop sârb pentru una dintre
cele două Eparhii ale Patriarhiei
Sârbe, din Sudul Dunării, în care
trăiesc și românii din Valea Timocului.
Preasfințitul Părinte Siluan a
fost întâmpinat de Preasfințitul
Părinte Lukijan, Preasfințitul Părinte Ignatie și alți clerici, la Catedrala Sârbă din Budapesta, unde
s-au închinat cu toții, în biserică
și au semnat în Sfânta Evanghelie, după care a urmat întâlnirea
de dialog, într-unul dintre birourile Eparhiei. La întrunire au mai
luat parte și Părintele Arhimandrit
Calinic Covaci, Consilierul Administrativ-Bisericesc al Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria, precum și Părintele Markov
Marinko, Vicar al Eparhiei Ortodoxe Sârbe din Timișoara.
Întâlnirea a avut ca scop o analiză a situației românilor din Sudul Dunării, în principal din Valea
Timocului, cuprinși în Episcopia
Daciei Felix, dar trăitori pe un
teritoriu canonic aparținând Patriarhiei Sârbe, pentru a găsi căi

comune de înțelegere și dialog,
astfel încât să fie rezolvate, în
măsura posibilităților, două deziderate importante: acoperirea

tăți secularizate, indiferente, sau
de multe ori potrivnice credinței,
precum și importanța dialogului
și a întăririi comuniunii inter-or-

nevoilor misionar-pastorale ale
acestor credincioși și păstrarea
comuniunii frățești inter-ortodoxe
între Biserica Ortodoxă Română
și cea Sârbă.
A fost subliniată, de asemenea, situația misionară actuală,
atât în cadrul celor cinci Eparhii Ortodoxe care își desfășoară
activitatea în Ungaria (români,
sârbi, bulgari, greci și maghiari,
aparținători de Patriarhia Moscovei), într-o țară majoritar catolică
și reformată, în care Ortodoxia și
populațiile ortodoxe, de diferite
neamuri, reprezintă o minoritate,
cât și în general, în România, Serbia, sau în alte locuri din lume,
încercând să se arate necesitatea
de a găsi căi comune de dialog,
pentru a scoate în evidență, mai
întâi, provocările vremurilor și
nevoia de bună înțelegere, pentru
atragerea propriilor credincioși la
Biserică, în contextul unei socie-

todoxe, prin slujiri comune și o
mai bună cunoaștere reciprocă. A
fost arătată, de asemenea, importanța eclesiologiei ortodoxe (a învățăturii despre Sfânta Biserică)
și a respectării sfintelor canoane,
dar și aceea de a constata evoluția lucrurilor și starea acestora la
momentul actual, care ar putea fi
îmbunătățită prin mai bună cunoaștere reciprocă și prin dialog.
În acest sens, în cadrul Patriarhiei
Sârbe a fost creată o comisie de
dialog formată din Preasfințiții
Părinți Ignatie de Branicevo,
Ilarion de Timoc, Lukijan de
Budapesta și Timișoara și Mitrofan din America, în vederea
reluării unui dialog cu Patriarhia
Română, în privința românilor
din Sudul Dunării, care ar urma
să fie inițiat în viitorul apropiat.
În curând, începând din data de
6 noiembrie 2018, va avea loc și
o ședință de lucru a Sfântului Si-

nod al Bisericii Ortodoxe Sârbe.
Pe de altă parte, având în vedere faptul că în mod temporar,
pentru o perioadă de 2 ani și începând din luna august 2017,
Preasfințitului Părinte Siluan, i-a
fost încredințată și administrarea
Episcopiei Daciei Felix, în calitate de Locțiitor, pe lângă conducerea Episcopiei Ortodoxe Române
din Ungaria și având în vedere
importanța cultivării unor bune
relații reciproce cu Ierarhii din
Biserica Sârbă, dar și în contextul discuțiilor avute la Budapesta,
Preasfințitul Părinte Siluan le-a
adresat celor doi Ierarhi sârbi: PS
Lukijan de Budapesta și Administrator de Timișoara și Ignatie
de Branicevo, invitația de a sluji
împreună, la hramul Catedralei
Episcopale din Giula, Ungaria,
care va avea loc în curând, la Sărbătoarea Sfântului Ierarh Nicolae
al Mirelor Lichiei, Ocrotitorul
Duhovnicesc al acestei Catedrale. Cei doi Ierarhi au acceptat cu
bucurie și în principiu, invitația
adresată, urmând a fi făcute formalitățile necesare pentru ca ea
să poată fi dusă la bun sfârșit.
Întâlnirea de la Budapesta a
fost benefică și s-a desfășurat
într-un spirit pașnic, de bună
înțelegere și respect reciproc și
considerăm că ea poate contribui
substanțial la dezvoltarea unor
bune relații între Ierarhi, Eparhii
și cele două Biserici Ortodoxe
Surori, Română și Sârbă.
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Hramul bisericii din Micherechi
În Duminica a 25-a după Rusalii (11 noiembrie 2018), la câteva zile după Praznicul
Sfinților Arhangheli Mihai și Gavriil, biserica
românească din Micherechi, Ungaria, care le
este închinată, și-a sărbătorit hramul.
Cu acest prilej, Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Eparhiei Ortodoxe
Române din Ungaria a
săvârșit Sfânta Liturghie
Arhierească în biserica din
Micherechi, împreună cu
un sobor de clerici, format
din Părintele Paroh Ioan
Bun, Părintele Protosinghel
Visarion Tuderici, Secretar
Eparhial și Profesor de Religie la Școala Generală Românească din Micherechi,
Părintele Aurel Becan, Paroh la Cenadul Unguresc și Protopop de Seghedin, Părintele Mihai Iancu, de la Parohia
Tinca, din Episcopia Oradiei și Arhidiaconul
Emanuel Văduva de la Catedrala Episcopală
din Giula. Răspunsurile liturgice au fost date
cu profesionalism, în stil bizantin, de grupul
coral „Sfântul Ierarh Nicolae”, al Arhiepiscopiei Timișoarei, condus de Pr. Prof. Dr. Ionuț
Ardereanu, iar la slujbă, alături de credincioșii
care au umplut locașul de cult, au participat și
multe oficialități, ca de pildă Domnul Marius
Lazurca, Ambasadorul României la Budapesta, Domnul Florin Trandafir Vasiloni, Consulul
General al României la Giula, Domnul Tiberiu
Iuhas, Președintele Autoguvernării pe Țară
a Românilor din Ungaria (AȚRU), Domnul
Gheorghe Cozma, Directorul Oficiului AȚRU,
Doamna Margareta Tat, Primarul Micherechiului și Domnul Viceprimar Berthold Netea,
Doamna Ana Ruja, Directorul Școlii Generale
Românești din Micherechi, Domnul Petru Sălăjan, Directorul Școlii Generale din Aletea,
Doamna Florica Martin, Directorul Liceului
„Nicolae Jinga” din Tinca, Doamna Anca Becan, de la Săptămânalul „Foaia Românească”,
Doamna Corina Sebestyen, de la Săptămânalul „Cronica” al AȚRU, ș.a.
În cuvântul de învățătură, Preasfințitul Părinte Siluan a scos în evidență rolul și importanța Sfinților Îngeri în iconomia mântuirii și
în purtarea de grijă pe care aceștia, din încredințare divină, o au față de oameni. De la Sfinții Îngeri putem învăța și noi, cum să ne raportăm, în relația noastră față de Dumnezeu și în
scopul dobândirii vieții celei veșnice, despre
care ne vorbește și pericopa evanghelică din
această Duminică, a Samarineanului Milostiv,

ce ne îndeamnă în mod special la milostenie,
solidaritate și într-ajutorare creștină.
Atât în cadrul Sfintei Liturghii, cât și la
finalul acesteia, au fost săvârșite rugăciuni de
pomenire, iar mai apoi parastas, pentru odihna

sufletelor Părintelui Nicolae Bordașiu, din București, între strămoșii căruia se numără și primul preot al comunității ortodoxe românești
din Micherechi, Părintele Ioan Bordașiu, consemnat documentar la anul 1773, cât și pentru
odihna sufletului Domnului Gavriil Gurzău,
credincios din Micherechi, mutat la cele veșnice acum șase săptămâni.
Deși a ajuns să cunoască în mod direct
comunitatea din Micherechi doar în jurul vârstei de 80 de ani, Părintele Nicolae Bordașiu a
fost iubit de micherecheni, dar și de alți tineri
intelectuali români din Ungaria și, la rândul
său, i-a iubit mult pe oamenii din aceste părți
și a participat, în mai multe rânduri la hramuri
ale bisericii din Micherechi, unde a slujit și
„strămoșul său”, dar și la alte evenimente culturale din viața comunității (ca de pildă vara,
la Festivalul castraveților, cea mai importantă
manifestare din viața acestor locuitori, care
se ocupă în principal cu grădinăritul). Din
dragostea Părintelui Bordașiu pentru micherecheni și prin cheltuielile sale, a fost realizată în parcul din fața bisericii din Micherechi,
o Cruce impunătoare din marmură, intitulată
sugestiv „Monumentul Strămoșilor”, care a
fost sfințit și inaugurat în 11 septembrie 2016,
de Preasfințitul Părinte Episcop Siluan, împreună cu Preasfințitul Părinte Episcop Galaction, al Alexandriei și Teleormanului.
Un Monument aproape identic, din marmură, dedicat Eroilor din Săbolciu care șiau jertfit viața în Primul și cel de-al Doilea
Război Mondial, dar și un Monument deosebit de frumos, dedicat Marii Uniri, au fost
ridicate, tot de Părintele Nicolae Bordașiu, la
Săbolciu, în satul său natal, din Județul Bi-

hor. Monumentul Unirii are formă de capelă,
cu semi-cupolă, având pictate în centrul ei,
în mozaic și în mărime naturală, imaginile
Episcopului Nicolae Popovici al Oradiei, al
Părintelui Gheorghe Bordașiu, tatăl Părintelui Nicolae Bordașiu și al
Părintelui Arsenie Boca,
în cupolă este reprezentată
Maica Domnului, acoperind cu Sfântul ei Acoperământ pe Martirii temnițelor
comuniste, iar în medalioane sunt înfățișați Mitropolitul Vasile Mangra, al Ardealului, Episcopii Roman
Ciorogaru și Vasile Coman,
ai Oradiei, Episcopul Andrei Magieru, al Aradului
și Preoții Gavriil Iovan și
Nicolae Malița, de la Săbolciu, cel din urmă fiind și ctitorul bisericii,
între anii 1950-1952. Ambele Monumente,
al Eroilor din Săbolciu și al Marii Uniri, au
fost sfințite, în Duminica a 14-a după Rusalii (2 septembrie 2018), de un sobor format
din Preasfințitul Părinte Galaction, Episcopul
Alexandriei și Teleormanului, Preasfințitul
Părinte Siluan, Episcopul Eparhiei Ortodoxe
Române din Ungaria și Locțiitorul Episcopiei
Daciei Felix și Preasfințitul Părinte Ieronim
Sinaitul, Episcop-Vicar Patriarhal, spre marea bucurie a Părintelui Nicolae Bordașiu,
prezent și el la acest eveniment.
Tot atunci, în semn de prețuire pentru
personalitatea sa și tot ceea ce a făcut pentru
satul său natal, Părintele Nicolae Bordașiu a
primit titlul și Diploma de Cetățean de Onoare al Comunei Săcădat, din partea Domnului
Primar Aurel Popa și a Consiliului Local.
Astfel, memoria binecuvântată a acestui
Părinte mărturisitor al Ortodoxiei și iubitor
de Dumnezeu și de Neamul său, care a avut
multe de pătimit în viața sa și a trecut cu seninătate peste toate acestea, cu ajutorul Bunului
Dumnezeu, în care și-a pus toată nădejdea
sufletului său, a fost cinstită în această Duminică, a 25 după Rusalii (11 noiembrie 2018) și
în biserica românească din Micherechi.
Toți participanții la slujbă au fost invitați,
la finalul sărbătorii de hram, la o agapă frățească, oferită din partea Parohiei și Consiliului Parohial din Micherechi.
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Hramul bisericii din Chitighaz
Biserica românească din Chitighaz (Kétegyháza), închinată Sfinților Arhangheli Mihail
și Gavriil și aparținând Episcopiei Ortodoxe
Române din Ungaria și-a sărbătorit cu anticipație hramul în Duminica a XXII-a după Rusalii (4 noiembrie 2018). Totodată, a avut loc
și manifestarea culturală intitulată „Satul meu,
Chitighaz”, ajunsă la cea de-a doua ediție.
Cu prilejul hramului, în locașul de cult a
fost săvârșită Sfânta Liturghie Arhierească, de
Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Eparhiei Ortodoxe Române din Ungaria, împreună cu un numeros sobor, format din Părintele
Florin Olteanu, Paroh la Chitighaz și Protopop
de Giula, gazda întregii manifestări, Părinții
de la Centrul Eparhial: Arhimandritul Calinic
Covaci, Consilierul Administrativ-Bisericesc
și Protosinghelul Visarion Tuderici, Secretarul
Eparhial, Părintele Petru Pușcaș, de la Giula
Mică, Părintele Pavel Goldiș, de la Parohia
Micălaca Veche I, din Arad, născut în localitatea „Vasile Goldiș”, din același județ și fiind rudenie cu marele luptător arădean pentru
Unirea din 1918, Vasile Goldiș, Părintele Aurel Bătrân, de la Parohia Bichișceaba (Békéscsaba), Părintele Marius Vidican, de la Parohia
Bătania (Battonya) și Arhidiaconul Emanuel
Văduva, de la Catedrala Episcopală din Giula.
Ierarhul a fost întâmpinat de dimineață
de credincioșii chitighăzeni, de corul Parohiei Șega I, condus de Domnul Ovidiu Sabău
și Profesorul Adrian Bughi, de la Seminarul
Teologic Ortodox din Arad, cor care a dat și
răspunsurile la Sfânta Liturghie și de alți oaspeți, veniți din România, din Parohia Vladimirescu, localitatea natală a Părintelui Paroh
Florin Olteanu, din Arad (Șega I și Micalaca
Veche), dar și din Ungaria, de la Otlaca Pus-

tă, Bătania, Giula, Bichișceba și împrejurimile
Chitighazului. La slujbă au luat parte și oficialități, ca de pildă reprezentanții diplomației
române din Ungaria, la nivelul cel mai înalt, în
frunte cu Domnul Ambasador Marius Lazurca și Domnul Consul General Florin Trandafir
Vasiloni, de la Giula, Doamna Maria Negrău
Vetro, Directorul Centrului de Documentare și
Informare al Autoguvernării pe Țară a Românilor din Ungaria (AȚRU), Doamna Delia Covaci, Directorul Executiv și Redactorul-Șef al
Săptămânalului „Cronica”, al AȚRU, Doamna
Maria Kalcsó, Primarul comunei Chitighaz,
Doamna Elvira Ardelean, Primarul localității Otlaca Pustă, Domnul Petru Sălăjan, Directorul Școlii Generale Românești din Aletea (Elek), Domnul Attila Aracs, Directorul
Adjunct al Școlii Generale din Chitighaz, ș.a.
Slujba s-a desfășurat într-o frumoasă atmosferă de comuniune frățească românească,
în care români de cele două părți ale graniței,
cler, popor și oficialități, s-au rugat împreună
la acest important popas duhovnicesc anual
din viața comunității românești din Chitighaz,
care a manifestat unitatea de credință și neam
și a adus multă pace sufletească și bucurie în
sufletele tuturor participanților, la fel ca de fiecare dată în astfel de împrejurări.
În cuvântul de învățătură, Ierarhul și-a exprimat bucuria de a putea lua parte din nou,
într-o zi foarte frumoasă, de toamnă, la hramul
Parohiei Chitighaz și a tâlcuit pericopa evanghelică a acestei duminici, care ne îndeamnă
pe toți să luăm aminte mai mult la adevăratele
valori ale sufletului, ce trebuie pregătit pentru
veșnicie, prin credință în Dumnezeu și fapte
bune, de milostenie față de aproapele, după
poruncile Sfintei Scripturi și nu lăsat în voi-

le acestei lumi, ce ne îndeamnă spre bogății,
plăceri și poziții sociale înalte și care sfârșesc
inevitabil, prin egoism, după moarte, în chinurile vieții însingurate din iad.
La momentul potrivit, Ierarhul i-a împărtășit cu Sfintele Taine pe copii și credincioșii
care s-au pregătit pentru aceasta, iar la final a
fost felicitat Părintele Florin Olteanu, care în
data de 1 noiembrie 2018 și-a aniversat și ziua
de naștere.
Preotul Paroh a adus mulțumire Ierarhului,
clericilor împreună slujitori, oficialităților și
tuturor credincioșilor prezenți, precum și instituțiilor care s-au implicat activ în pregătirea
celor două evenimente, în calitate de co-organizatori: Centrul de Documentare și Informare
al AȚRU, pentru manifestarea culturală „Satul
meu, Chitighaz” și Autoguvernarea Românească Locală pentru sărbătoarea hramului,
care au sprijinit și material aceste activități,
cu fonduri obținute prin concurs, de la Ministerul Resurselor Umane, din Budapesta. Toți
cei prezenți au fost invitați apoi și la o agapă
frățească comună, ce a avut loc, dimpreună cu
programul cultural, la Căminul Cultural din
localitate, pus la dispoziție cu sprijinul Primăriei din localitate.
Biserica de zid din Chitighaz, în forma ei
actuală, datează din anul 1779, deși înaintea ei
a funcționat aici și o altă biserică românească,
mai veche, iar Părintele Florin Olteanu este
Preot Paroh la Chitighaz din 1 august 1994, de
mai bine de 24 de ani.
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Slujire Arhierească și Conferință preoțească de toamnă, la Parohia
Chitighaz, de Sărbătoarea Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil

Joi, 8 noiembrie 2018, la Sărbătoarea
Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil, sub
președinția Preasfințitului Părinte Siluan, la
Parohia Chitighaz (Kétegyháza) s-a desfășurat
Conferința preoțească misionar-pastorală de
toamnă, din cadrul Episcopiei Ortodoxe Române
din Ungaria.
Conferința a fost precedată de Sfânta
Liturghie Arhierească, săvârșită ca de fiecare
dată în locașul de cult, la care au co-liturghisit
Ierarhul și toți Clericii Episcopiei din Ungaria.
Preasfințitul Părinte Siluan a adus mulțumire
Bunului Dumnezeu, dar și Părintelui Paroh Florin Olteanu, care a fost gazdă primitoare atât la
sărbătoarea din duminica precedentă, când au
fost sărbătoriți cu anticipație Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil, Ocrotitorii Duhovnicești
ai bisericii din Chitighaz, cât și al Conferinței
preoțești de toamnă, desfășurată chiar în ziua de
prăznuire a Sfinților Arhangheli. A fost adusă, de
asemenea, mulțumire Primăriei din Chitighaz,
pentru sala pusă la dispoziție în Căminul Cultural unde s-a desfășurat Conferința preoțească,
cât și Centrului de Documentare și Informare al

Autoguvernării pe Țară a Românilor din Ungaria
(AȚRU) și Doamnei Director Mariana Negrău
Vetro, pentru sprijinul oferit în organizarea agapei ce a urmat după Conferință.
În cadrul Conferinței de toamnă au fost prezentate două referate, legate de Anul Centenar:
- Tânărul masterand Alin Ciotea, care este
și cântăreț la Catedrala Episcopală din Giula, a
susținut tema: „Moise Nicoară și Vasile Goldiș,
luptători pentru drepturile românilor și ale Bisericii Străbune și idealul Marii Uniri din 1918”;
- Iar Părintele Protosinghel Visarion Tuderici, Secretar Eparhial și Profesor de Religie la
Școala Generală Românească din Micherechi,
a prezentat tema: „Unirea și dezbinarea: teme
recurente în istoria Bisericii și viața Poporului
Român. Metode de îmbunătățire sufletească și
sporire duhovnicească pentru creștini și neamuri
ortodoxe”.
Ambii vorbitori au susținut cu multă competență temele respective, prezentând aspecte
inedite și foarte interesante din viața celor două
personalități, dintre care una (Moise Nicoară)
este născută chiar la Giula, iar familia sa se

numără printre ctitorii Catedralei Episcopale,
precum și din viața unor Eroi mai puțin cunoscuți, legați de Unirea din 1918, cum este și Martirul Ioan Arion, Învățător din Agriș (Comuna
Iara, Județul Cluj), care a fost secerat de gloanțe,
în gara din Teiuș, în drum spre Marea Adunare
Națională de la Alba Iulia, având în mână, ca pe
o comoară de mare preț, Tricolorul Românesc.
Cu acest prilej au fost dezbătute și alte teme
importante din viața Episcopiei din Ungaria,
iar ambele evenimente (slujirea și Conferința
preoțească), s-au desfășurat într-o atmosferă
foarte frumoasă, de pace, armonie, unitate
românească, de duh și de spirit și bucurie sufletească.
Ierarhul a adus mulțumire, încă o dată, Părintelui Paroh și celor care l-au sprijinit în organizarea acestui eveniment misionar-pastoral, precum și clericilor din cadrul Episcopiei Ortodoxe
Române din Ungaria.
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Slujire Arhierească la Otlaca Pustă, în Duminica a XXVI-a după Rusalii
În Duminica a XXVI-a după Rusalii (19 noiembrie 2018), Preasfințitul
Părinte Siluan, Episcopul Eparhiei Ortodoxe Române din Ungaria, s-a aflat în
mijlocul credincioșilor din Parohia Otlaca Pustă (Pusztaottlaka), unde a săvârșit
Sfânta Liturghie Arhierească împreună cu Părintele Arhimandrit Calinic
Covaci, Consilierul Administrativ-Bisericesc al Episcopiei și cu Arhidiaconul Emanuel Văduva, de la Catedrala
Episcopală din Giula. Răspunsurile
liturgice au fost date de tânărul Cătălin Anghel, masterand la teologie și
locuitor în România, la Vărșand, lângă
granița cu Ungaria și foarte aproape de
Giula, care de 2 ani ajută Parohia Otlaca Pustă prin cântarea bisericească la
strană, iar la slujbă, alături de credincioșii otlăcani, au fost și oficialități,
originare din această localitate, ca de
pildă Domnul Gheorghe Șimonca, Deputat în Parlamentul de la Budapesta,
Doamna Elvira Ardelean, Primarul
Comunei Otlaca Pustă și Doamna
Eva Bocsor Karancsi (Eva Bócior
Kóronci), Președintele Autoguvernării
Românești Județene din Județul Békés (Bichiș) și al Asociației Culturale „Mihai Purdi” din Otlaca Pustă.
Fiind și prima Duminică din Postul Crăciunului, Preasfințitul Părinte Siluan a dat citire Pastoralei Sfântului Sinod întocmită pentru acest prilej, care a
subliniat importanța Anului Centenar 2018 și rolul Bisericii Ortodoxe Române
în realizarea Marii Uniri din 1918, care i-a strâns pe toți românii într-o singură
Țară, fapt care ne îndeamnă și pe noi, cei de astăzi, să îi cinstim așa cum se
cuvine pe vrednicii noștri înaintași și să le urmăm exemplul. Totodată, a fost
adresat și în acest an îndemnul de a se organiza în toate Parohiile Patriarhiei
Române colecte pentru ajutorarea celor aflați în nevoi, ce se vor face în această

vreme binecuvântată a Postului Crăciunului, când ne pregătim cu toții pentru
a-L primi din nou, în ieslea sufletelor noastre pe Pruncul Iisus Hristos, Domnul
și Mântuitorul nostru și Fiul Tatălui Ceresc, prin rugăciune și postire, dar și prin
fapte de milostenie.
Ierarhul și-a exprimat bucuria de a
se afla din nou în mijlocul credincioșilor din Otlaca Pustă, în această frumoasă zi de toamnă, pentru a înălța împreună rugăciune către Bunul Dumnezeu
și a-i întări duhovnicește pe aceștia, pe
calea nevoințelor Postului Crăciunului.
Au fost împărtășiți cu Sfintele Taine copiii și credincioșii care s-au pregătit, iar
la final, Părintele Arhimandrit Calinic
i-a adus mulțumire Ierarhului pentru
vizita misionar-pastorală făcută la Otlaca Pustă și a anunțat programul liturgic
pentru duminicile următoare.
În aceeași zi, după slujbă, Ierarhul a
făcut un scurt popas și la Centrul pentru
familii și tineret al acestei Parohii, aflat
la marginea satului, care găzduiește și
o mini-grădină zoologică, unde au avut
loc în trecut multe activități pentru copii și în care fost înălțat și un frumos Paraclis de lemn, în stil maramureșean, în
cadrul unui proiect european transfrontalier. Paraclisul respectiv, dedicat Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, a fost sfințit în 9 iunie 2013, de un sobor de ierarhi, preoți și diaconi, din care au făcut parte Înaltpreasfințitul Părinte Timotei,
Arhiepiscopul Aradului, Preasfințitul Părinte Episcop Siluan, Chiriarhul locului
și Preasfințitul Părinte Paisie Lugojanul, Episcopul-Vicar al Arhiepiscopiei Timișoarei.
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Slujbă de Priveghere la Schitul Almaș, din Arhiepiscopia Aradului,
de Sfântul Nectarie din Eghina

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Timotei, Arhiepiscopul
Aradului și Chiriarhul locului și la invitația Părintelui Stareț Agapie, Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Eparhiei Ortodoxe Române din Ungaria a luat
parte la slujba de Priveghere făcută în cinstea Sfântului Ierarh Nectarie din
Eghina, la Schitul Almaș, din Arhiepiscopia Aradului.
Înființat în anul 1998, cu binecuvântarea Arhiepiscopiei Aradului, din care
și face parte, Schitul Almaș este închinat „Bunei Vestiri” a Maicii Domnului,
ca hram principal și Sfinților Ierarhi Nicolae al Mirelor Lichiei și Nectarie
din Eghina, Făcători de minuni și Vindecători de boli, ca hramuri secundare și reprezintă singurul așezământ monahal cu regim de funcționare athonit
din această Arhiepiscopie, în care la anumite praznice mari și în principal
la sărbătorile hramurilor se face slujba Agripniei, sau a Privegherii de toată
noaptea.
La Sărbătoarea Sfântului Nectarie, din acest an (9 noiembrie 2018), slujba
de Priveghere a cuprins Vecernia cu Litie și Utrenia, cu cântări pe larg, în stil
bizantin, dar în limba română, precum și Sfânta Liturghie Arhierească, săvârșită de Preasfințitul Părinte Siluan împreună cu un numeros sobor, format
din 10 ieromonahi și preoți, între care s-a numărat și Părintele Stareț Agapie
Corbu și din 3 diaconi, iar răspunsurile la strană au fost date alternativ, de
monahii Schitului, de Grupul psaltic „Sfântul Ioan Damaschin”, din Cluj și de
alți psalți clerici și mireni, din localități apropiate. A participat, de asemenea,
un grup de aproximativ 100 de credincioși, provenind din București, Arad,
Timișoara, Cluj, Alba Iulia, Sibiu, sau Giula (Ungaria), dar și din împrejurimi,
în stilul specific Muntelui Athos, unde accesul persoanelor de parte feminină
nu este permis, iar rugăciunile, cântările și rânduielile, dar și locul în care a
fost înălțat acest schit, seamănă foarte mult cu ceea ce pelerinul întâlnește la
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Sfântul Munte, având astfel posibilitatea de a regăsi aceeași atmosferă, dar
mult mai aproape de locurile din care provin.
După cum era și firesc, accentul întregii slujiri a căzut de această dată pe
cinstirea Sfântului Ierarh Nectarie din Eghina (1846-1920), foarte cunoscut
în toată lumea ortodoxă ca Făcător de minuni și Vindecător de boli, daruri pe
care le-a primit cu îmbelșugare de la Dumnezeu, pentru râvna sa deosebită
față de credință și răbdarea ieșită din comun, dovedită cu prisosință în toate
încercările grele ale vieții, dintre care cele mai mari au fost invidia și clevetirile. Peste toate acestea a trecut cu multă smerenie și nădejde neclintită în
Hristos, pe care L-a slujit și L-a propovăduit în toată viața sa cu multă simplitate și dăruire, deși a fost pentru scurtă vreme Ierarh în Patriarhia Alexandriei
și Mitropolit de Pentapole. Mânăstirea de maici „Sfânta Treime” din Eghina
(Grecia), pe care a întemeiat-o Sfântul Nectarie, este până astăzi loc de pelerinaj pentru foarte mulți oameni, din toată lumea, aflați în suferințe mari și
cu boli incurabile, care și-au aflat acolo vindecare prin rugăciunile sale. Dar
Sfântul Nectarie este cinstit și în alte locuri, biserici și mânăstiri, fiind grabnic
ajutător celor care îi cer ajutorul cu credință.
La momentul potrivit, mulți dintre credincioșii veniți la Privegherea de la
Schitul Almaș și spovediți de Starețul Schitului, au fost împărtășiți cu Sfintele
Taine de Ierarh, care a mai participat și cu alte ocazii la astfel de slujiri și privegheri în acest locaș de nevoință duhovnicească, cu rânduială athonită, care
caută să atragă, prin rugăciune, harul lui Dumnezeu asupra lumii și a acestor
locuri și pace sufletească în sufletele viețuitorilor și închinătorilor lui.
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