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† SILUAN
din mila lui Dumnezeu
Episcopul Eparhiei
Ortodoxe Române
din Ungaria și Locțiitorul
Episcopiei Daciei Felix

și din puterea lui ce cucerește
inevitabil inimile oamenilor
deschise pentru a-L urma, pe
calea credinței, asemenea magilor de odinioară.

chema” (Luca 1, 32, 35), adică El nu este din lumea aceasta. S-a născut prin pogorârea
nevăzută, dar reală, a dumnezeiescului har peste trupul cel

Sunt mii, zeci și sute de mii
de nașteri în lumea aceasta, în
fiecare zi și orice copil aduce
cu el multă lumină și bucurie
în sufletele părinților lui și în
jurul său. Dar Nașterea cea
smerită și tainică, din Betleemul de altădată, este diferită
și le întrece pe toate.
Mai întâi, prin chipul cel
minunat și unic al Nașterii din
Maica Preacurată, căci Copilul Ce S-a Născut dintr-însa
este „Fiul Celui Preaînalt” și
„al lui Dumnezeu Fiu se va

preacurat al Sfintei Fecioare
Maria, fără ca ea să fi cunoscut vreodată împreunare de
bărbat și Fecioară va rămâne
în toată viața ei, dar și Maică
a Fiului lui Dumnezeu, în același timp. Astfel, Maica Domnului ne relevă, în primul rând
un model uman, care poate să
fie luat în considerare și de
lumea noastră, cea scufundată
din nou în multe rele. Nu este
oare, adevărat, că fiecare om
și mai ales la vârsta tinereții,
este în căutare de modele? De

Iubitului cler, cinului monahal şi drept-măritorilor
creştini și creștine din cele
două Eparhii: Episcopia Ortodoxă Română din Ungaria
și Episcopia Daciei Felix,
har, milă, bucurie și pace de
la Dumnezeu Tatăl și de la
Fiul Său, Cel Unul-Născut,
mai înainte de toții vecii, iar
în vremurile mai de pe urmă,
Născut cu Trup, din Preacurata Fecioară Maria, în
Cetatea Betleemului și de la
Sfântul Duh, Treimea cea de
o Ființă și nedespărțită, de
Care astăzi, la Praznicul cel
Slăvit al Nașterii Domnului,
cu toții ne bucurăm, iar de la
noi părintească dragoste, în
Hristos Domnul și frățească
îmbrățișare!
Iubiţi fraţi şi surori în
Hristos Domnul,
Deși au trecut mai bine
de două mii de ani de la momentul binecuvântat al venirii
în lume, prin Taina Nașterii,
a Fiului Părintelui Ceresc,
sub chipul smerit al Pruncului Iisus Hristos, Născut
din Preacurata Fecioară Maria, în peștera cea săracă din
Cetatea Betleemului, totuși
evenimentul acesta nu și-a
pierdut nimic din prospețime

ce nu ne-am opri cu mai multă luare aminte asupra acestui
model, despre care Biserica
noastră propovăduiește și astăzi, cu tărie, că este valabil și
de dorit! Iar Maica Domnului
grijește de viața fiecărui creștin ce o cinstește și o cheamă
în ajutor, ea este grabnic ajutătoare copiilor, tinerilor și
fetelor, oamenilor mari, dar
și bătrânilor ajunși la vremea
neputințelor.
Apoi, semnele și minunile care se arată la Nașterea
Domnului, cea atât de smerită, dar însoțită totuși de cântarea cea dulce a Îngerilor lui
Dumnezeu din Cer, ce grăiesc
cu glas de bucurie: „Slavă
întru cei de Sus, lui Dumnezeu și pe pământ pace, între
oameni bunăvoire!” (Luca 2,
14) și vestesc păstorilor simpli, aflați pe câmp în vremea
aceea, să se bucure și ei „că
li s-a născut azi, Mântuitor,
Care este Hristos Domnul,
în cetatea lui David” (Luca
2, 11). Și de asemenea, purtarea de grijă specială arătată
Pruncului Iisus și Mamei Sale
prin arătările de Îngeri făcute
în vis Dreptului Iosif, pe care
îl îndrumă cu informații prețioase și sfaturi mântuitoare și
izbăvitoare de viață, din fața
mâniei dobitocești a lui Irod,
că încă nu venise vremea lui
Iisus (Ioan 2, 4).
Toate acestea, dar și atmosfera tainică, lină, de suflet
mângâietoare și de bucurie
aducătoare, precum și nădej(Continuare în pag. a 2-a)
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dea în ajutorul și purtarea de
grijă a Bunului Dumnezeu
față de oameni, ne fac și pe
noi, astăzi, să simțim frumusețea și binefacerea acestor
zile binecuvântate și pline de
har, ale Nașterii Domnului.
Dreptmăritori creștini și
creștine,

Ce va da omul în schimb,
pentru sufletul său, se întreba
odinioară, retoric, Domnul
Hristos și ce-i va folosi dacă
lumea întreagă o va cuceri,
dar sufletul său și-l va pierde?
(Matei 16, 26). Iar această întrebare legitimă, ce pare mai
actuală astăzi ca oricând, poate fi cheia de boltă și un început de drum în evaluarea mai
corectă, de către noi, a lumii
în care trăim, a valorilor și visurilor ei, unele nefiind decât
himere de nerealizat, dar și a
tot ceea ce credința creștină,
având ca început minunea Întrupării și Nașterii lui Hristos,
o poate aduce și astăzi în inimile noastre.
Deși lumea contemporană s-a modernizat enorm, iar
viața de zi cu zi a pământenilor le oferă acestora multe
posibilități, totuși, din alte
puncte de vedere, ea este la
fel de fragilă și de amenințată
ca și altă dată, în ciuda tuturor promisiunilor ei. Și sfârșește, inevitabil, prin moarte.
Nedreptățile ce nu îi ocolesc
nici astăzi pe oameni, instituții, societăți și chiar state
întregi, orgoliile nemăsurate
ale celor care ajung în fruntea celorlalți și consideră că
sunt îndreptățiți să facă, sau
să obțină tot ce își doresc,
pornirile lăuntrice necugetate
și îndreptate spre a face rău,
chiar și celor foarte apropiați, toate acestea determină
lumea modernă, dar fără de
Dumnezeu, să își arate limi-

tele și câteodată hidoșenia ei,
în toată puterea cuvântului. O
concurență acerbă pare că înghite tot ce întâlnește în cale,
iar cel care îi întrece pe toți
se gândește că va fi cel mai
fericit. Și totuși, își dă seama
că nu este așa, iar goana lui
devine fără de sfârșit.
Dar atunci când totul pare
că se surpă în jur, când omul
nu își mai găsește rostul, sau
mulțumirea deplină în ceva,
când poate crede chiar că totul este pierdut, în fața ochilor
lui și ai noștri răsare în chip
tainic, dar atât de luminos,
Steaua ce ne arată și acum
peștera cea minunată a Betleemului și pe Dumnezeiescul Prunc Care se naște în ea.
Și glasul Acestuia, ce răsună
neîncetat, peste veacuri: „Veniți la Mine toți cei osteniți și
împovărați și Eu vă voi odihni pe voi. Luați jugul Meu
asupra voastră și vă învățați
de la Mine, că Eu sunt blând
și smerit cu inima și veți afla
odihnă sufletelor voastre. Că
jugul Meu este bun și povara
Mea este ușoară” (Matei 11,
28-30). Și cât de binefăcător
este, în astfel de momente,
să îți găsești puțină pace! Și
nu este o pace ca oricare alta,
ci însăși pacea care ne vine
nouă de la Hristos Domnul,
Cel Născut în Cetatea Betleemului, pentru noi, oamenii
și pentru a noastră mântuire
(Simbolul de Credință, sau
Crezul). Chiar și pentru oamenii cei „moderni” ai secolului XXI, care de multe ori
părem atât de chinuiți!
Iubiţi credincioşi şi
credincioase,

Având în jurul nostru, atât
dovezi de felul celor de mai
sus, cât și mărturii ale unor
vieți frumoase, trăite în credință, ale celor care L-au găsit pe Dumnezeu în hățișurile

întunecate ale lumii contemporane, să încercăm și noi „să
lepădăm orice povară și păcatul, ce grabnic ne împresoară.
Și să alergăm cu stăruință
în lupta ce ne stă înainte, cu
ochii ațintiți asupra lui Iisus,
Începătorul și Plinitorul credinței, Care, pentru bucuria
ce-I era pusă înainte, a suferit
Crucea, n-a ținut seama de
ocara ei și a șezut de-a dreapta tronului lui Dumnezeu”
(Evrei 12, 1-2).
Să încercăm să ne oprim
o clipă din goana la care ne
îndeamnă lumea în care trăim, să îndepărtăm de pe inimi
voalul ce încearcă se le facă
împietrite la adierea Duhului sălășluit acolo prin Taina
Sfântului Botez și să luăm
aminte la Glasul Domnului.
Glasul Domnului, Cel ce în
curând, la puține zile după
Praznicul cel minunat al
Nașterii lui Hristos, va răsuna peste ape multe, pentru a
le sfinți și a le arăta din nou
pline de har și de putere îngerească, curățitoare și tămăduitoare, Glas care ne cheamă
și pe noi, asemeni magilor, să
Îl descoperim înlăuntrul și în
afara noastră, în frumusețea
tăriei Cerului, dar și în vreme de ispită, când iarăși, El
ne stă aproape, dacă dorim și
vom vedea atunci cum viața
noastră începe să se schimbe
și își va primi, în mod firesc,
un rost. Pe care nu ni-l vor
putea oferi toate bogățiile lumii și nici măcar societățile
de asigurări, oricât de puternice ar fi ele. Dar pe care îl
revarsă, lin și cu îmbelșugare, prezența binefăcătoare
a lui Hristos, Ce vine, vine
iarăși, să Se nască tainic pe
acest pământ.
Încă avem în jurul nostru
și mai ales la noi, la români,
în această vreme sfântă de
Crăciun, datini și colinde
strămoșești, care prin versuri

și cântece duioase de copii,
dar și de coruri, ne vestesc
Nașterea Domnului și încercă să sensibilizeze inimile
noastre pentru a înțelege
mesajul corect și deplin al
acestei Sărbători. Care nu
înseamnă doar spirit comercial, luminițe de sărbători,
mese îmbelșugate și reduceri
de prețuri, pentru un consum
mai bun, ci în primul rând
Nașterea Domnului Hristos,
Ce aduce pace pe pământ și
bucurie în sufletele de creștini, pe care le întâlnește, le
cucerește, le face să I se închine cu voie bună și în deplină libertate, le schimbă și
le îndreaptă pe un alt drum,
poate mai puțin bogat în lucruri materiale, dar nu lipsit
de tot ceea ce le trebuiește și
cu siguranță mai aproape de
Dumnezeu.
În acest duh creștin, al întâmpinării Praznicului Nașterii Domnului, vă îndemn
pe toți să vă deschideți inimile voastre și căutându-L acolo pe Hristos Domnul, prin
credință, mai multă rugăciune, fapte bune și cântec de
colinde, să ne bucurăm și noi
de Nașterea Sa și să strigăm
tuturor: „Lăudați și cântați și
vă bucurați!”
Al vostru al tuturor, de tot
binele voitor şi către Hristos
Domnul, Cel Născut în
ieslea Betleemului, rugător,

† Siluan
Episcopul Eparhiei
Ortodoxe Române
din Ungaria și
Locțiitorul Episcopiei
Daciei Felix
Dată în Reşedinţa noastră
Episcopală din Giula, la
Praznicul Naşterii Domnului,
în Anul Mântuirii 2018.
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Sfințirea bisericii românești din Cenadul Unguresc
Sâmbătă, 15 decembrie 2018, pentru
credincioșii Parohiei ortodoxe românești
din Cenadul Unguresc (Magyarcsanád) a
fost zi de mare bucurie.
După efectuarea unor
ample lucrări de restaurare la Sfântul Altar, făcute
în ultimele luni, a avut
loc slujba de târnosire a
Sfintei Mese și de binecuvântare a lucrărilor, făcută de Preasfințitul Părinte
Siluan, Episcopul Eparhiei Ortodoxe Române din
Ungaria, înconjurat de un
numeros sobor de clerici
din Ungaria și România,
format din Părintele Aurel
Becan, Paroh la Cenadul
Unguresc și Protopop de
Seghedin, gazda întregii manifestări, Părintele
Arhimandrit Calinic Covaci, Consilierul
Administrativ-Bisericesc al Episcopiei
din Ungaria, Părintele Svetomir Milicici,
Parohul ortodox sârb al bisericii din Desk
(Ungaria), situată nu departe de Cenadul
Unguresc, Părintele Kirill Tatarka, Parohul bisericii ortodoxe maghiare din
Mișcolț (Miskolc) și Secretarul Eparhiei
Ortodoxe Maghiare din Ungaria, Părintele Gheorghe Covaci, de la Parohia Cenad,
din Arhiepiscopia Timișoarei, Părintele
Mihai Iancu, de la Parohia Tinca, din Episcopia Oradiei, Părintele Florin Olteanu,
Paroh la Chitighaz și Protopop de Giula,
Părintele Ioan Bun, Paroh la Micherechi,
Părintele Ionuț Negrău, de la Parohia Săcal și Arhidiaconul Emanuel Văduva, de
la Catedrala Episcopală din Giula. Răspunsurile liturgice au fost date de Domnul Adrian Bughi, Dirijorul Corului „Pro
Musica” din Giula și al Corului Parohial
din Curtici, Județul Arad, împreună cu alți
tineri de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Arad, iar la slujbă au luat parte
și oficialități, ca de pildă Domnul Daniel
Banu, Consulul General al României la
Seghedin, Domnul János Farkas, Primarul Comunei Cenadul Unguresc, Domnul Ovidiu Jurcă, membru în Adunarea
Eparhială de la Giula, Domnul Gheorghe
Popa, Epitrop al bisericii din Cenadul
Unguresc, ș.a., precum și credincioși din
Cenadul Unguresc, din Budapesta, dar și
din România.
Slujba a început cu întâmpinarea Ierarhului și înconjurarea bisericii și sfințirea

ei în exterior, precum și cu dezvelirea și
sfințirea unei plăci comemorative, dedicate vrednicului de pomenire Părinte Romul
Nestor, Preot Paroh la Cenadul Unguresc

în perioada 1896-1920 și delegat, din partea cenădenilor, la Marea Adunarea Națională de la Alba Iulia, din 1 decembrie
1918. Apoi a fost târnosită Masa Sfântului Altar, care fusese hidroizolată și îmbrăcată în gresie și au fost binecuvântate
lucrările de restaurare efectuate în Altar:
izolarea pereților contra igrasiei și retencuirea lor parțială, înlocuirea pardoselii
din Altar și din fața soleei, achiziționarea
unui candelabru și a unor piese noi de mobilier în Altar. Cu acest prilej, biserica din
Cenadul Unguresc, închinată Praznicului
Împărătesc al Înălțării Domnului și care a
aniversat 210 ani de existență și funcționare neîntreruptă, a primit și cel de-a doilea hram, la Sărbătoarea Sfântului Apostol Andrei, Cel Întâi Chemat, Ocrotitorul
României și Sfântului Ierarh Andrei Șaguna, Mitropolitul Transilvaniei, născut la
Mișcolț, în Ungaria, în același an în care a
fost construită și biserica românească din
Cenadul Unguresc, adică în 1808. Ambii
Sfinți au ca dată comună de prăznuire ziua
de 30 noiembrie, a fiecărui an.
Potrivit tradiției, slujba de sfințire a
fost urmată de Sfânta Liturghie Arhierească, în cadrul căreia copiii au fost împărtășiți cu Sfintele lui Hristos Taine, iar
la urmă, toți credincioșii, bărbați și femei,
au intrat prin Sfântul Altar și s-au închinat
la Sfânta Masă.
În cuvântul rostit cu acest prilej, Preasfințitul Părinte Episcop Siluan a adus slavă lui Dumnezeu pentru acest eveniment
remarcabil din viața bisericii românești

din Cenadul Unguresc, realizat la final de
An Centenar 2018 și constituit de sfințirea
bisericii și a plăcii comemorative dedicate
memoriei Părintelui Romul Nestor, dar și
de hramurile, cel principal, al Înălțării Domnului
și cel de-al doilea, primit
acum, al Sfântului Apostol Andrei și Sfântului
Mitropolit Andrei Șaguna al Transilvaniei, care
apropie în mod simbolic
biserica românească din
Cenadul Unguresc de Catedrala Mântuirii Neamului, de la București, târnosită și ea de curând și care
este, de asemenea, închinată Înălțării Domnului și
Sfântului Apostol Andrei.
Biserica aceasta de zid,
din Cenadul Unguresc, a
fost construită împreună, de credincioșii
ortodocși români și sârbi, în anul 1808, în
locul unei biserici mai vechi, din pământ
și acoperită cu șindrilă, care este menționată în Arhivele Statului Ungar în anul
1774 și care îi avea ca preoți, în 1767, pe
Părintele Ioan Hidișan, pentru credincioșii ortodocși români și pe Părintele Ioan
Lăcătuș, pentru credincioșii ortodocși
sârbi.
Biserica din Cenadul Unguresc a fost
folosită în comun, pentru trebuințele spirituale ale credincioșilor ortodocși români
și sârbi din aceste părți, care au trăit la
început în bună înțelegere, până în anul
1872, când preotul și credincioșii sârbi
au hotărât să plece și ulterior, în 1880 șiau construit propriul lor locaș de cult, în
vecinătatea bisericii rămase românilor,
primând despăgubire, pentru aceasta, dar
și pentru școala confesională folosită, de
asemenea, în comun.
Biserica ortodoxă românească a fost
înzestrată cu toate cele necesare săvârșirii
sfintelor slujbe, iar comoara ei cea mai de
preț o constituie iconostasul impunător,
din lemn, pictat de renumitul pictor bănățean Ioan Zaicu, născut în anul 1868 în
localitatea Fizeș, din Județul Caraș-Severin, care a făcut studii de pictură la Academia de Arte Frumoase, din Viena și a
mai pictat și alte biserici importante din
România, cum sunt Catedrala Episcopală
Veche din Arad, sau bisericile din Nădlac
și Sânnicolaul Mare.
(Continuare în pag. a 4-a)
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Biserica românească din Cenadul Unguresc a fost târnosită, pentru prima dată,
în 18 iunie 1995, de Preasfințitul Părinte Timotei, Episcopul Aradului, care la
vremea aceea se îngrijea și de credincioșii ortodocși români din Ungaria, din
încredințarea Sfântului Sinod al Bisericii
Ortodoxe Române. Tot Preasfinția Sa l-a
hirotonit, ca preot, în biserica din Cenadul
Unguresc, pe Părintele Aurel Becan, care
din 1993 și până în prezent este Preotul
Paroh al acestei biserici.
De-a lungul timpului, prin strădaniile și purtarea de grijă a Părintelui Aurel
Becan, au fost efectuate mai multe lucrări
de restaurare la locașul de cult, cu sprijin
financiar din partea Departamentului pentru Românii de Pretutindeni, de la București (schimbarea acoperișului bisericii și
a structurii sale de rezistență, în 2009, sau
lucrări de subzidire și de întărire a între-

gului imobil, prin corzi metalice întinse,
în zid, în jurul locașului de cult, în 2011),
din partea Ministerului Resurselor Umane, de la Budapesta (înlocuirea ferestrelor
bisericii, în 2012, sau lucrările de la Sfânta Masă, ziduri și Sfântul Altar, efectuate
în acest an, 2018 și concretizate cu sfințirea de acum a locașului de cult), sau din
partea unor credincioși (achiziționarea, în
2008, a unor covoare, pentru întreaga biserică, la aniversarea a 200 de ani de la zidirea ei, cu sprijin financiar de la Domnul
Dan Bodircă, din Pustiniș (Județul Timiș),
urmaș al familiilor românești din Cenadul
Unguresc plecate în pribegie la Pustiniș în
1937 și amplasarea unei Pisanii din granit,
pe zidul exterior al bisericii, cu sprijin din
partea Părintelui Origen Sabău, Consilier
Cultural al Episcopiei din Ungaria și Paroh la Apateu (Körösszegapáti); vopsirea
tuturor scaunelor din biserică, în 2013, cu
sprijin financiar oferit din partea credincioșilor Gheorghe Popa, din Cenadul Un-

guresc și al Doamnei Aurelia Dehelean,
originară din Cenad și stabilită la Macău
(Makó); amplasarea, în 2018, a unei Plăci comemorative din marmură, realizată
cu sprijin financiar din partea Domnului Ovidiu Jurca, din Deva, în memoria
vrednicului de pomenire Părinte Romul
Nestor, delegatul cenădenilor la Marea
Adunarea Națională de la Alba Iulia, din
1 decembrie 1918).
Toți participanții la sfințirea bisericii
ce a avut loc acum, în 15 decembrie 2018,
la Sărbătoarea Sfântului Sfințit Mucenic
Elefterie, Episcopul Iliriei și a celorlalți
Mucenici și Sfinți prăznuiți dimpreună cu
el, au fost invitați, la final, la o agapă frățească, oferită la modernul cămin cultural
al localității, din partea Parohiei Ortodoxe
Românești din Cenadul Unguresc.

Biroul de Presă
al Episcopiei Ortodoxe
Române din Ungaria

Daruri de Sfântul Nicolae,
pentru copiii de la Grădinița Românească din Giula

Vineri, 7 decembrie 2018, a fost rândul copiilor de la Grădinița
Românească din Giula să primească daruri de Sfântul Nicolae, la o zi
după prăznuirea sa anuală.
Cu acest prilej, Preasfințitul
Părinte Siluan, Episcopul Eparhiei Ortodoxe Române din Ungaria,
împreună cu Părintele Arhimandrit
Calinic Covaci, Consilierul Administrativ-Bisericesc, cu Părintele
Protosinghel Visarion Tuderici, Secretarul Eparhial și cu alți viețuitori
de la Centrul Eparhial au venit în
mijlocul copiilor de la Grădinița Românească, unde au fost întâmpinați
cu bucurie și emoție de Doamna Director Ana Ciotea, de toții copii care
sunt înscriși la această grădiniță și de
celelalte educatoare și persoane care le poartă zilnic de grijă acestor
copii.
Ierarhul a citit o rugăciune de mulțumire, pentru toate binefacerile
pe care Bunul Dumnezeu și Sfântul Său Ierarh Nicolae, Ocrotitorul
copiilor, le-a revărsat și asupra acestei grădinițe, asupra copiilor și a
întregului său personal, după care, rând pe rând, i-a binecuvântat pe
aceștia și le-a oferit pachete cu dulciuri, la fel cum au primit și toți
copiii de la Școala Generală și Liceul Românesc din Giula. În semn
de mulțumire, copiii au cântat colinde și alte cântări specifice acestei
perioade.
A fost ultima dintre activitățile de acest fel, care a încheiat Prăznu-
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irea Sfântului Ierarh Nicolae, Ocrotitorul Duhovnicesc al Catedralei
Episcopale din Giula
La Grădinița Românească din Giula învață în prezent un număr
de 112 copii, împărțiți în patru grupe, cu vârste cuprinse între 2,5 și 7
ani, sub îndrumarea a 9 educatoare și
4 îngrijitoare, la care se mai adaugă
și alte persoane din conducerea instituției, în total 17 angajați. Grădinița
împlinește 125 de ani de existență,
ea a luat ființă în anul 1893, într-o
clădire de pe strada Rövid (Rovid),
din Parcul Melk (Melc), apoi a funcționat în Parcul Castelului, iar din
1965 a fost mutată în clădirea actuală, de pe strada Galamb (Golomb),
nr. 16, în care se găsește și astăzi.
În prezent are numărul cel mai mare de copii înscriși, raportat la
ultimii ani.
În Giula funcționează 13 Grădinițe, 5 Școli Generale de Stat, 2
Școli Confesionale (una Romano-Catolică și Una Reformată), precum și Școala Generală Românească, trei Licee, între care se numără
și Liceul Românesc „Nicolae Bălcescu” și o Școală Profesională, numită „Haruckern János” (Haruchern Ianoș).
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