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LucrăriLe consiLiuLui și Adunării epArhiALe  
ALe episcopiei ortodoxe române din ungAriA

În aceste zile (8 și 9 fe-
bruarie 2019), la Reședința 
Eparhială din Giula, sub 
președinția Preasfințitului 
Părinte Episcop Siluan, s-au 
desfășuarat ședințele anuale 
de lucru ale Consiliului și 
Adunării Eparhiale ale Epi-
scopiei Ortodoxe Române 
din Ungaria.

În cadrul acestora, au fost 
prezentate în fața tuturor 
membrilor de drept ai orga-
nismelor eparhiale, Rapoar-
tele de activitate pentru anul 
2018, la cele trei sectoare de 
activitate ale Episcopiei: ad-
ministrativ-bisericesc, cul-
tural și financiar-economic, 
fiind înregistrată o activitate 
bogată, desfășurată în bune 
condiții, din toate puncte-
le de vedere și o prezență 
statornică și binefăcătoare 
a Bisericii Dreptmăritoare 
Române Strămoșești în mij-
locul credincioșilor ei din 
aceste părți.

Sfințirea Catedralei Mân-
tuirii Neamului, în Anul 
Centenar 2018, a constituit 
punctul de referință și eve-
nimentul central, aducător 
de multă bucurie în sufle-
tele tuturor românilor or-
todocși, din țară, dar și de 
dincolo de hotarele ei, care 
au luat parte la el în mod 
direct, sau  l-au urmărit mai 
de departe, cu emoție sfân-
tă.

Ierarhul a subliniat im-

portanța temei Anului 
Omagial 2019, dedicat satu-
lui românesc și celor care au 
stat întotdeauna în centrul 

său: preotul, învățătorul și 
primarul, sau conducătorul 
de obște, precum și proble-
melor prin care trece acest 
sat în prezent, având nevoie 
de sprijin și a temei Anului 
Comemorativ al Patriarhi-
lor Nicodim Munteanu și 
Iustin Moisescu și al tradu-
cătorilor de cărți bisericești, 
care au contribuit de-a lun-
gul vremii la zidirea Biseri-
cii Străbune și a sufletelor 
celor credincioși și care ne 
îndeamnă și pe noi să fim 
angajați în astfel de lucrări 
sfinte și de activități.

Slujirile la Sfântul Altar, 
activitățile misionar-pasto-
rale și culturale, buna cola-
borare cu celelalte instituții 
românești de la fața locului, 
dar și de acasă, participarea 
la evenimentele organiza-
te de acestea și deschiderea 
echilibrată față de toată lu-

mea, de toți fii Neamului 
Românesc, cu dorința de 
a-i aduna pe toți întru unire 
sfântă, sub aripa ocrotitoa-

re a Sfintei noastre Biserici, 
în dulcele grai românesc și 
prin tradiția consacrată or-
todoxă și românească, au 
constituit și în anul acesta 
punctele de reper ale celor 
care alcătuiesc și slujesc cu 
credință pe Bunul Dumne-
zeu și Episcopia Ortodoxă 
Română din Ungaria. În 
aceeași lucrare binefăcătoa-
re, de unitate românească și 
ortodoxă, au fost aduși atât 
tineri români din Ungaria, 
cât și cei din Serbia, la eve-
nimente comune, precum 
Întâlnirea Internațională a 
Tinerilor de la Sibiu (ITO 
2018) și ea a fost constata-
tă cu bucurie și de cei mai 
mari, sau mai în vârstă, care 
au fost părtași la diferite 
evenimente culturale, cu ca-
racter patriotic, desfășurate 
la Giula, în Anul Centenar.

A fost marcată, de ase-

menea, aniversarea, de cu-
rând, a 20 de ani de la un 
moment istoric din viața 
comunității ortodoxe româ-
nești din Ungaria și anume 
alegerea primului ei Ierarh, 
în persoana Preasfințitului 
Părinte Episcop Sofronie 
Drincec, petrecută la Sărbă-
toarea Sfinților Trei Ierarhi 
din 30 ianuarie 1999 și con-
semnată acum, așa cum se 
cuvine, în diferite materiale 
documentare pe care le pre-
gătește presa românească 
scrisă și audio-vizuală din 
Ungaria.

Au fost aduse mulțumiri 
Bunului Dumnezeu și tutu-
ror celor care au dat o mână 
de ajutor, pentru toate aces-
te realizări, atât prin slujba 
Sfintei Liturghii, cât și a 
celei de „Te Deum”, care au 
precedat fiecare dintre aces-
te două ședințe de lucru și 
a fost invocat ajutorul Său, 
pentru tot ceea ce urmează 
a fi săvârșit și în acest an, în 
cadrul Episcopiei Ortodoxe 
Române din Ungaria.

Ca de fiecare dată, ședin-
țele s-au încheiat cu o agapă 
comună, care a pecetluit du-
hul de comuniune frățească, 
ortodoxă și românească, 
care a animat aceste zile și 
lucrări sfinte.

Biroul de presă
al episcopiei ortodoxe
române din ungaria
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Balul acordării panglicii, la Liceul românesc din giula noi hotărâri ale sfântului sinod al Bisericii ortodoxe române
Sâmbătă seara, 9 februarie 2019, în 

sala de sport frumos amenajata a ora-
șului Giula, din Ungaria, s-a desfășu-
rat Balul acordării panglicii, generația 
2015-2019, manifestare tradițională 
dedicată elevilor ab-
solvenți, de clasa a 
XXII-a, de la Liceul 
Românesc „Nicolae 
Bălcescu”, în ca-
drul căreia aceștia 
își iau rămas bun de 
la cadrele didactice 
și colegii mai mici, 
pregătindu-se pen-
tru o nouă etapă în 
viața lor, care va în-
cepe cu noul an uni-
versitar, din toamnă.

Ca de fiecare 
dată, la evenimentul 
organizat sub patronajul Doamnei Di-
rector Maria Gurzău Czegledi, gazda 
acestei manifestări, au luat parte peste 
600 de persoane: elevi și cadre didac-
tice ale Liceului, membri din condu-
cerea orașului, părinți, bunici și alte 
rudenii ale elevilor absolvenți și mul-
te oficialități, între care s-au numărat 
Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul 
Eparhiei Ortodoxe Române din Unga-
ria și alți clerici din cadrul Episcopiei, 
ca de pildă Părintele Florin Olteanu, 
Paroh la Chitighaz și Protopop de 
Giula, a cărui fiică, Andreea Olteanu, 
s-a numărat printre absolvenți, Părin-
tele Ionuț Negrău, Paroh la Săcal și 
Arhidiaconul Emanuel Văduva, de la 
Catedrală, Domnul Florin Trandafir 
Vasiloni, Consulul General al Româ-
niei la Giula și Domnul Daniel Banu, 
Consulul General al României la Se-
ghedin, Domnul Görgényi Ernő, Pri-
marul Giulei, Domnul Tolnai Péter, 
Vicepreședintele Consiliului Județean 
Békés (Bichiș), Doamna Ramona 
Lile, Rectorul Universității de Stat 
„Aurel Vlaicu” din Arad, Părintele 
Constantin Rus, Profesor la Facul-
tatea de Teologie Ortodoxă „Ilarion 
V. Felea” din Arad, Domnul Tiberiu 
Iuhas, Președintele Autoguvernă-

rii pe Țară a Românilor din Ungaria 
(AȚRU), Domnul Gheorghe Cozma, 
Directorul Oficiului AȚRU, redactori 
ai publicațiilor „Foaia Românească” 
și „Cronica”, din Giula și de la emi-

siunea „Ecranul Nostru”, a Studioului 
Teritorial al MTV 1, din Seghedin, 
ș.a.

Ca de fiecare dată în astfel de îm-
prejurări, manifestarea a fost deschisă 
de Doamna Director Maria Gurzău 
Czegledi, care s-a adresat cu emoție și 
grijă părintească, în primul rând ele-
vilor absolvenți, pe care i-a felicitat 
pentru acest moment foarte însemnat 
din viața lor, ce îi pregătește să treacă 
dincolo de lumea fascinantă a anilor 
de școală spre o treaptă superioară, 
în viața cotidiană, plină de visuri, 
idealuri, bucurii și speranțe, de zile 
senine, dar câteodată și de furtuni și 
le-a împărtășit câteva sfaturi de viață, 
dimpreună cu toate urările ei de bine, 
iar Domnul Primar Görgényi Ernő s-a 
adresat, de asemenea, elevilor și în-
tregii asistențe, felicitându-i pe elevi 
și participanți și urându-le, de aseme-
nea, mult succes în ceea ce privește 
viitorul și împlinirea lor din punct de 
vedere personal, profesional și fami-
lial.

Rând pe rând, în grupuri de câte 
5-10 elevi, absolvenții celor două 
clase a XII-a (XII A și XII B), au ur-
cat pe scenă și prin diferite versuri și 
mesaje, încărcate de emoția firească 

a tinereții și a unor astfel de împre-
jurări, și-au exprimat recunoștința 
față de cadrele didactice și părinți, 
precum și gândurile și speranțele lor 
pentru viitor. Fiecare dintre cei 53 de 

elevi absolvenți, 
dar și oficialită-
țile prezente, au 
primit din par-
tea elevilor de 
clasa a XI-a câte 
o panglică, cu 
imaginea Lice-
ului Românesc 
„Nicolae Băl-
cescu” din Giula 
și anii de studii: 
2015-2019, care 
dă și numele 
acestei manifes-
tări, precum și 

câte o floare.
Momentul cel mai așteptat al serii 

l-a constituit numărul de vals, pre-
gătit îndelung, în cadrul Liceului, cu 
instructori de dans și oferit de fiecare 
clasă a XII-a în parte, elevii fiind îm-
brăcați în frumoase costume de bal, 
după care aceștia și-a invitat părinții 
la dans, în fața întregii săli. Manifes-
tarea a continuat cu toate cele pregă-
tite, ca de fiecare dată, așternând în 
sufletele elevilor, dar și ale celorlalți 
participanți, emoțiile și speranțele 
unei noi generații de absolvenți ai Li-
ceului Românesc din Giula.

În prezent, în acest Liceu și Școală 
Generală, în clasele I-XII, învață un 
număr de 436 de elevi, iar cei 53 de 
elevi absolvenți de clasa a XII-a i-au 
avut ca Diriginți pe Doamnele Profe-
soare Floare Santău și Mariana Oros 
Martin. Obiceiul numit „Balul acor-
dării panglicii” este specific fiecărui 
Liceu din Ungaria, pentru elevii ab-
solvenți de clasa a XII-a și el are cel 
puțin 200 de ani vechime.

Biroul de presă
al episcopiei ortodoxe
române din ungaria

În ziua de 21 februarie 2019, în Sala 
Sinodală din Reședința Patriarhală, sub 
președinția Preafericitului Părinte Patri-
arh Daniel, a avut loc ședința de lucru 
a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe 
Române, în cadrul căreia:

1. Au fost apreciate acțiunile bogate și 
multiple realizate în Patriarhia Română 
în Anul Centenar 2018, care au culminat 
cu evenimentul sfințirii Altarului Cate-
dralei Naționale din data de 25 noiembrie 
2018.

2. Totodată, au fost evidențiate nume-
roasele activități social-filantropice, acti-
vități în valoare de peste 114 milioane de 
lei, aproximativ 24 de milioane de euro.

3. În mod deosebit, au fost apreciate 
activitățile ierarhilor și clericilor români, 
desfășurate în diaspora și în eparhiile din 
vecinătatea granițelor țării, pentru păs-
trarea identității, spiritualității și culturii 
române.

Privitor la situația bisericească din 
Ucraina, Sfântul Sinod a subliniat urmă-
toarele aspecte:

4. Timp de aproape 30 de ani nu a fost 
rezolvată problema schismei din Ucrai-
na și nici nu s-a făcut apel la o mediere 
pan-ortodoxă, așa cum s-a procedat în 
cazul schismei din Bulgaria.

Constatându-se acest impas în rezol-
varea situației, Patriarhia Ecumenică a 
acordat Tomosul de autocefalie ierar-
hilor, clericilor și credincioșilor care se 
aflau în schismă cu Biserica Ortodoxă 

Rusă și cu întreaga Ortodoxie, însă acest 
tomos a fost acceptat doar de către orto-
docșii ucraineni care nu se aflau în comu-
niune cu Patriarhia Moscovei.

Prin urmare, problema unității eclezi-
ale în Ucraina nu este în prezent rezolva-
tă deplin, și pentru că aici există o mare 
populație de etnie rusă, care păstrează 
legătura directă cu Patriarhia Moscovei.

5. Privitor la această situație biseri-
cească tensionată din Ucraina, Sfântul 
Sinod al Bisericii Ortodoxe Române rei-
terează punctul de vedere exprimat ante-
rior în cadrul ședințelor sale din 24 mai 
2018 și din 25 octombrie 2018.

S-a recomandat atunci ca Patriarhia 
Ecumenică şi Patriarhia Moscovei să 
identifice, prin dialog, o soluție a dife-
rendului bisericesc amintit, prin păstra-
rea unității de credință, respectarea liber-
tății administrativ-pastorale a clerului şi 
credincioșilor din această țară (inclusiv 
dreptul la autocefalie) și restabilirea co-
muniunii euharistice.

În caz de nereușită a dialogului bilate-
ral, este necesară convocarea unei sina-
xe a tuturor întâistătătorilor Bisericilor 
Ortodoxe pentru rezolvarea problemei 
existente.

6. Pentru o decizie concretă şi corectă 
a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe 
Române, la o viitoare ședință a Sfântu-
lui Sinod se va ține seama cu priorita-
te de faptul că în Ucraina există 127 de 
parohii ortodoxe românești, în special în 

zona Bucovinei de Nord, aflate în juris-
dicția Bisericii Ortodoxe din Ucraina – 
Patriarhia Moscovei.

Este necesară o consultare reală a 
acestor ortodocși români, care sunt pre-
ocupați de păstrarea identității lor etnice 
şi lingvistice.

În acest sens, este necesară obținerea 
de garanții scrise din partea autorităților 
bisericești şi ale statului ucrainean că 
identitatea etnică şi lingvistică a româ-
nilor va fi respectată, precum şi că acești 
ortodocși români vor avea posibilitatea 
de a se organiza într-un Vicariat Ortodox 
Român şi a cultiva legături spirituale cu 
Patriarhia Română, spre a fi sprijiniți 
prin trimiterea de cărți de cult şi de te-
ologie în limba lor maternă, adică limba 
română.

S-a menționat faptul că, în România, 
funcționează deja un Vicariat Ortodox 
Ucrainean, începând cu anul 1990.

7. De asemenea, Patriarhia Română 
va solicita Patriarhiei Ecumenice o lă-
murire privind soluționarea problemei 
ierarhilor şi preoților necanonici din Oc-
cident, care au aparținut fostului „Patri-
arhat al Kievului”.

În urma consultărilor menționate mai 
sus, Sfântul Sinod va exprima poziția sa 
oficială privind situația Ortodoxiei din 
Ucraina.

Biroul de presă  
al patriarhiei române

slujire Arhierească la catedrala episcopală din giula,  
de Întâmpinarea domnului

La Praznicul Împărătesc al Întâmpină-
rii Domnului (2 februarie 2019), Preas-
fințitul Părinte Siluan, Episcopul Eparhiei 
Ortodoxe Române din Ungaria, s-a aflat 
în mijlocul credincioșilor de la Catedra-
la Episcopală din Giula, unde a săvârșit 
Sfânta Liturghie Arhierească împreună 
cu soborul Sfintei Catedrale, format din 
Părintele Protosinghel Visarion Tuderici, 
Secretarul Eparhial, Părintele Teodor 
Marc, Parohul Catedralei și Consilierul 
Economic al Episcopiei și Arhidiaconul 
Emanuel Văduva. Răspunsurile la strană 
au fost dată de cântăreții Catedralei, ab-
solvenți ai Facultății de Teologie Ortodo-
xă „Ilarion V. Felea” din Arad și angajați 
ai Episcopiei din Ungaria, iar la slujbă au 

participat credincioși români din Giula, 
dar și turiști din România, aflați în trecere 
prin oraș.

În cuvântul de învățătură, Preasfințitul 
Părinte Siluan a subliniat mesajul du-
hovnicesc al acestui Praznic Împărătesc, 
care după modelul aducerii la Templu a 
Mântuitorului, spre a fi închinat lui Dum-
nezeu, unde este întâmpinat de Dreptul și 
bătrânul Simeon și Proorocița Ana, ne în-
deamnă și pe noi, pe toți, cei care suntem 
botezați în Numele Preasfintei Treimi, 
ca de la vârsta cea mai fragedă și până 
la adânci bătrânețe să ne închină viața lui 
Dumnezeu și Mântuitorului nostru Iisus 
Hristos, mântuirea cea mult așteptată a 
Poporului Israel și a tot neamul omenesc.

La momentul potrivit, Ierarhul i-a îm-
părtășit cu Sfintele Taine pe copii, pe mo-
nahiile de la Centrul Eparhial și pe cre-
dincioșii care s-au pregătit pentru aceasta, 
iar la final a anunțat programul pentru 
ziua de mâine, Duminica a XXXII-a dup 
Rusalii, a lui Zaheu Vameșul și Preotul 
Paroh le-a împărțit anafură credincioșilor.

Întâmpinarea Domnului este un Praz-
nic așteptat cu multă bucurie de credin-
cioșii ortodocși români de pretutindeni și 
el are, de asemenea, multiple semnificații 
folclorice și tradiționale, moștenite de la 
strămoșii noștri.

Biroul de presă
al episcopiei ortodoxe
române din ungaria
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slujire Arhierească la parohia chelmac, din Arhiepiscopia Aradului,  
în duminica Vameșului și Fariseului 

În Duminica Vameșului și 
Fariseului, a XXXIII-a după 
Rusalii (17 februarie 2019), 
Înaltpreasfințitul Părinte Ti-
motei, Arhiepiscopul Ara-
dului, a slujit Sfânta Litur-
ghie Arhierească împreună 
cu Preasfințitul Părinte Silu-
an, Episcopul Eparhiei Orto-
doxe Române din Ungaria și 
Locțiitorul Episcopiei Daciei 
Felix și cu un numeros so-
bor de preoți și diaconi, în 
Parohia Chelmac, care este 
și satul natal al Ierarhului ro-
mânilor din Ungaria și Ser-
bia. Din sobor au mai făcut 
parte Părintele Arhimandrit 
Calinic Covaci, Consilierul 
Administrativ-Bisericesc al 
Episcopiei din Ungaria, Pă-
rintele Protosinghel Visarion 
Tuderici, Secretarul Eparhi-
al, Părintele Florin Olteanu, 
Protopopul de Giula și Pă-
rintele Origen Sabău, Proto-
popul de Dobrițân (Debre-
cen), din Episcopia Ungariei, 
Părintele Mircea Șirian, Se-
cretarul Protopopiatului de 
Lipova, Părintele Cornel Ar-
delean, Parohul Chelmacului 
și alți clerici, iar slujba a fost 
prilejuită și de împlinirea 
unui an de la trecerea la cele 
veșnice a credinciosului Mă-
nuilă Constantin Alexandru, 
tatăl Preasfințitului Părinte 
Siluan. Alături de credin-
cioșii din Chelmac, la slujbă 
au participat și clerici, mo-
nahi și monahii din Ungaria 
și credincioși din Lipova, 
Arad, Timișoara, Hunedoa-
ra, sau din alte părți, veniți la 
Chelmac cu acest prilej.

Răspunsurile liturgice 
au fost date în stil tradițio-

nal local bănățean de gru-
pul coral de tineri din sat, 
intitulat „Anastasis”, care a 
luat ființă în anul 2007, sub 

conducerea Părintelui Matei 
Vasile Florin, Preot Paroh la 
Parohia Bata și originar din 
Chelmac, fiind continuato-
rul primul cor din acest sat, 
corul plugarilor, înființat la 
începutul secolului al XX-
lea, de Părintele Pavel Bi-
chicean, Parohul satului din 
acea vreme.

Cuvântul de învățătură al 
zilei a fost rostit de Preas-
fințitul Părinte Siluan care a 
subliniat importanța aparte 
a acestei duminici, ce inau-
gurează perioada Triodu-
lui și începutul pregătirilor 
pentru Postul cel Mare din 
acest an și care ne îndeam-
nă din nou să ne străduim, 
prin mersul la biserică, mai 
multă nevoință, rugăciune, 
smerenie și post, să sporim 
duhovnicește, asemenea, va-
meșului, dar să ne cunoaș-
tem și păcatele și neputințele 
noastre, cerând ajutorul lui 
Dumnezeu, și să încercăm să 
fugim de ispitele fariseului, 
care deși se nevoia duhovni-
cește, ajungând să se creadă 
mai bun decât alți oameni, 

și-a pierdut plata osteneli-
lor sale. Toate învățăturile și 
Tainele Bisericii noastre au 
un rost adânc și un folos du-

hovnicesc, încercând să vină 
în sprijinul creștinului or-
todox și să îi arate care sunt 
lucrurile bune și de ce pri-
mejdii trebuie să se ferească 
în această viață pentru a-și 
putea îndeplini menirea și a 
fi mai aproape de Dumnezeu 
și de semenii săi.

La momentul potrivit, 
copiii au fost împărtășiți cu 
Sfintele Taine.

Îndată după Sfânta Litur-
ghie, soborul slujitor, condus 
de Înaltpreasfințitul Părinte 
Timotei, Arhiepiscopul Ara-
dului, a săvârșit slujba pa-
rastasului la 1 an de la trece-
rea la cele veșnice a robului 
lui Dumnezeu Constantin 
Mănuilă, fiu al acestui sat, în 
care s-a născut în data de 3 
iulie 1941 și unde și-a trăit 
întreaga sa viață, alături de 
soția și familia sa, din care a 
rânduit Bunul Dumnezeu să 
se nască și un slujitor al Sfin-
telor Altare ale Bisericii Stră-
moșești. Aici a făcut primele 
clase ale Școlii Generale, aici 
a muncit mai târziu, alături 
de familia sa, îndeplinind 

diferite activități, în sat, sau 
la comuna Conop, în admi-
nistrația locală, sau în gos-
podăria sa, aici a învățat să 
iubească Biserica Străbună, 
pe care a urmat-o cu credin-
cioșie, până în cea din urmă 
zi a vieții sale, petrecută în 
urmă cu 1 an, în Dumini-
ca lăsatului sec de brânză, 
pentru începutul Postului 
Mare, din Anul Mântuirii 
2018 (în 18 februarie), în-
dată după încheierea Sfintei 
Liturghii, unde a cântat la 
strană. În semn de cinstire 
pentru memoria sa și răs-
punzând chemării familiei și 
a Preasfințitului Părinte Silu-
an, Înaltpreasfințitul Părinte 
Timotei, dimpreună cu cei-
lalți clerici slujitori, au venit 
la acest popas tradițional de 
rugăciune săvârșită pentru 
odihna sufletului celui mutat 
la cele veșnice și a rostit un 
cuvânt părintesc, de mângâ-
iere și de învățătură.

Potrivit tradiției locale, 
celor prezenți la slujbă le-
au fost împărțite pachete cu 
dulciuri, iar pomenirea de la 
biserică s-a încheiat prin în-
dătinata agapă care se oferă 
în astfel de împrejurări.

Biserica de zid din Chel-
mac datează din anul 1815 
și a fost ridicată în locul unei 
biserici mai vechi, din lemn, 
care a fost mai apoi trans-
portată cu plutele, pe Mureș, 
în amonte și mutată în loca-
litatea Tisa, unde există până 
în ziua de astăzi.
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