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Copii de la ȘCoala de vară „MeȘteȘuguri Și tradiții 
roMâneȘti”, de la JaCa, în vizită la giula

Sub genericul „Meșteșu-
guri și tradiții românești”, 
la Centrul pentru tineret din 
Jaca (Zsáka), Ungaria, se 
desfășoară în perioada 1-6 
iulie 2019, Șoala de vară 
pentru elevi din Județul Bi-
hor, manifestare tradițională 
organizată anual de Aso-
ciația Femeilor Ortodoxe 
Române din Oradea (AFO-
REO) și care este dedicată 
în acest an unui grup de 10 
elevi români, din clasele 
V-X, de la Școli Generale 
din diferite sate bihorene. 
Între aceștia se numără și 
3 copii de preoți din satele 
menționate. Manifestarea 
a fost realizată cu sprijinul 
AFOREO, dar și al Centru-
lui de Documentare și Infor-
mare al Autoguvernării pe 
Țară a Românilor din Unga-
ria (AȚRU).

Elevii sunt însoțiți de 
Doamna Viorica Cherteș, 
Președintele AFOREO, de 
Doamna Dorina Hanza, 
meșteșugar popular și edu-
catoare la Grădinița din Dră-
goteni, Județul Bihor, care 
îi va învăța pe acești copii 
meșteșugul încondeierii 
ouălor de Paști și alte tradi-
ții populare românești și de 
Părintele Cosmin Pop, Preot 
Paroh la Jaca, care îi va ini-
ția pe elevi în tainele pictării 
icoanelor pe sticlă, după tra-
diția bizantină.

Copiii au avut zilnic pro-

gram de rugăciuni, de di-
mineață și de seară, ore de 
cateheză și lecții de pictat 
icoane pe sticlă, dar și de 

însușire a meșteșugurilor 
tradiționale românești, iar 
miercuri, 3 iulie 2019, au 
luat parte cu toții la Sfânta 
Liturghie săvârșită în biseri-
ca românească din Jaca, de 
un sobor format din Părinte-
le Origen Sabău, Protopop 
de Dobrițân (Debrecen) și 
Paroh la Apateu, Părintele 
Cosmin Pop, Paroh la Jaca 
și Părintele Daniel Gher-
man, din satul Vârciorog, 
din Episcopia Oradiei, ta-
tăl unuia dintre copii, iar la 
slujbă, alături de oaspeții din 
Oradea: Doamna Viorica 
Cherteș și Dorina Hanza, au 
participat și Doamna Maria-
na Negrău Vetro, Directorul 
Centrului de Documenta-
re și Informare al AȚRU și 
Domnul Gheorghe Cozma, 

Directorul Oficiului AȚRU.
Joi, 4 iulie 2019, progra-

mul Școlii de vară a cuprins 
o vizită la Giula, în centrul 

comunității românești din 
Ungaria, unde elevii au fost 
întâmpinați, la Catedrala 
Episcopală, de Preasfințitul 
Părinte Siluan, Episcopul 
Eparhiei Ortodoxe Româ-
ne din Ungaria, care i-a bi-
necuvântat pe copii și le-a 
prezentat Catedrala și datele 
importante legate de istori-
cul locașului de cult, închi-
nat Sfântului Ierarh Nicolae 
și al bisericii românești din 
Giula Mică (sau Giula II), 
date despre instituțiile ro-
mânești care funcționează 
în Giula (Episcopia, Liceul 
Românesc „Nicolae Băl-
cescu”, Școala Generală și 
Căminul de Elevi, Grădini-
ța Românească, Consulatul 
General al României la Giu-
la, Autoguvernarea pe Țară 

a Românilor din Ungaria și 
Uniunea Culturală a Româ-
nilor din Ungaria) și despre 
comunitatea românească din 
Ungaria, în general. Copiii 
s-au bucurat de această pri-
mire și întâlnire și au primit 
iconițe, iar mai apoi au vi-
zitat Cetatea orașului și alte 
obiective importante aflate 
aici.

Programul dedicat lor, 
la Școla de vară de la Jaca, 
face parte din manifestările 
pe care inimoasele doamne 
ortodoxe române din Ora-
dea le organizează în cadrul 
Anului Omagial dedicat Sa-
tului Românesc și au dorit 
să le ofere, de această dată, 
cu generozitate, generații-
lor mai tinere, pentru a-și 
cunoaște mai bine tradiții-
le și valorile românești și a 
crește frumos, în dragoste 
de Neam, de Biserică și de 
Țară.

Ediția Școlii de vară pen-
tru elevi, din acest an, este 
cea de-a 9-a, de când a luat 
ființă Asociația Femeilor 
Ortodoxe Române din Ora-
dea și ea a fost organizată la 
Jaca, în Ungaria, într-un me-
diu care le-a permis copiilor 
să cunoască și comunitatea 
rurală românească de dinco-
lo de granițe.

Biroul de presă
al Episcopiei Ortodoxe
române din ungaria
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Sfânta liturghie arhierească și parastas de 1 an,  
de la trecerea la cele veșnice a doamnei preotese Maria Misarăș,  

la Catedrala episcopală din giula

Slujire arhierească de hram și aniversare,  
la Mănăstirea sârbească grabovac (grábóc)

Duminica a 4-a după Rusalii 
(14 iulie 2019) a fost prilej de 
îndoită sărbătoare și bucurie du-
hovnicească pentru Mânăstirea 
sârbească Grabovaț (Grabovac, 
în sârbă), din Ungaria. Aceasta, 
potrivit tradiției și rânduielii 
stabilite, și-a sărbătorit hramul, 
sau soborul, în prima Duminică 
de după Sărbătoarea Sfinților 
Apostoli Petru și Pavel, potrivit 
calendarului iulian neîndreptat, 
ținut în Biserica Ortodoxă Sâr-
bă, iar pe de altă parte au fost 
aniversați 35 de ani de Arhierie 
ai Preasfințitului Părinte Luki-
jan (Luchian) Pantelici, Episco-
pul Eparhiei Ortodoxe Sârbe 
din Ungaria și Administrator 
al Eparhiei Ortodoxe Sârbe din 
Timișoara.

La invitația Preasfințitu-
lui Părinte Lukijan au răspuns 
Preasfințitul Părinte Siluan, 
Episcopul Eparhiei Ortodoxe 
Române din Ungaria și Loc-
țiitorul Episcopiei Daciei Fe-
lix, dar și mai mulți Episcopi 
sârbi, din diferite părți, cum 
ar fi Înaltpreasfințitul Părinte 
Porfirie, Mitropolitul de Za-
greb și Lublijana și Preasfinți-
tul Părinte Heruvim, Episcop 
de Oseciko Polska și Barania, 
ambii din Croația, Preasfinți-
tul Părinte Serghie, Episcop de 
Bihaci și Petrovaț, din Bosnia 
și Herțegovina și Preasfințitul 
Părinte Gheorghe, fost Episcop 
Ortodox Sârb de Canada, între 
anii 1984-2015, precum și cle-
rici ortodocși bulgari: Părintele 
Arhimandrit Atanasie, Exarhul 
Episcopiei Ortodoxe Bulgare 
din Ungaria și Părintele Tancso 
Iancev, de la Parohia Bulgară 
din Budapesta. Ierarhii oaspeți 
au fost întâmpinați din seara 
precedentă, de către Preasfin-
țitul Părinte Episcop Lukijan 
la biserica ortodoxă sârbă din 
Peci (Pecs), cu hramul Sfin-
ții Apostoli Andronic și Iunia, 
care a fost sfințită de Preaferi-
citul Părinte Irineu, Patriarhul 
Bisericii Ortodoxe Sârbe, în 
data de 3 mai 2015. Oaspeții 
s-au închinat în locașul de cult 
și au vizitat muzeul parohial. A 

fost un prim prilej de întâlnire, 
dialog, cunoaștere reciprocă și 
exprimare a comuniunii frățești 
inter-ortodoxe, dar și de a-l feli-

cita pe Preasfințitul Părinte Lu-
kijan, pentru acest eveniment 
special din viața Preasfinției 
Sale și anume împlinirea a 35 
de ani de la momentul primirii 
Darului Arhieriei, în 1984, când 
a fost hirotonit ca Episcop Vicar 
Patriarhal, la Belgrad. După un 
an de zile, în 1985, acesta a fost 
ales ca Episcop de Slavonia, în 
Croația, unde și-a desfășurat lu-
crarea arhierească până în 1996, 
când a devenit Administrator al 
Eparhiei Ortodoxe Sârbe din Ti-
mișoara, iar din anul 2002, după 
trecerea la cele veșnice a Preas-
fințitului Părinte Danilo Krstici, 
a preluat, de asemenea și con-
ducerea Episcopiei Ortodoxe 
Sârbe din Ungaria, îndeplinind 
până astăzi această misiune.

Mânăstirea Grabovaț 
(Gráboc, în maghiară) se află la 
circa jumătate de oră de mers cu 
mașina, de la Peci, este situată 
într-o zonă pitorească, în apro-
pierea unui sat cu credincioși 
ortodocși sârbi și a fost con-
struită în jurul anilor 1.500, de 
sârbii ortodocși veniți în aceste 
părți din Serbia, sau mai precis 
din Dalmația, de unde au fugit, 
din calea prigoanei otomane și 
ajungând aici au făcut mai întâi 
o biserică de lemn. În 1.587 au 
avut permisiunea de a ridica o 
biserică de piatră, iar biserica 
actuală, în stil baroc, datează 
din anul 1.736 și este închina-
tă Sfinților Arhangheli Mihail 
și Gavriil. Astăzi, Mânăstirea 

Grabovaț numără două Maici și 
un Ieromonah, pe Părintele Mi-
trofan, Starețul Mânăstirii fiind 
Preasfințitul Părinte Lukijan, iar 

în prima Duminică după Sărbă-
toarea Sfinților Apostoli Petru și 
Pavel, stabilită ca hram, sobor, 
sau sinaxă și întâlnire a Ierarhi-
lor, clericilor, monahilor și mai-
cilor, precum și a credincioșilor 
sârbi, sau de alte neamuri, care 
trăiesc în Ungaria, sau pelerini 
care doresc să participe la acest 
eveniment, în aceste momente 
Mânăstirea îmbracă haine de 
sărbătoare. La Sfânta Liturghie 
au luat parte câteva sute de cre-
dincioși, iar răspunsurile liturgi-
ce au fost date, pe rând, de mai 
multe grupuri corale: al unor 
studenți și cântăreți din Timi-
șoara, al unor preoți ortodocși 
sârbi din Ungaria și al elevilor 
și tinerilor, în jur de 50, aflați în 
aceste zile la Tabăra de Religie 
organizată pentru ei la această 
Mânăstire. La Tabără participă 
anual tineri ortodocși sârbi din 
Ungaria, dar și veniți din alte 
părți, din Serbia și ei fac cursuri 
de religie și spiritualitate, învață 
cântarea la strană și alte tradiții 
și obiceiuri sârbești, iar la Săr-
bătoarea hramului vin să aducă 
bucurie în sufletele credincio-
șilor participanți, prin cântarea 
bisericească și prezența lor. 
Din soborul slujitor, pe lângă 
Ierarhii și oaspeții menționați 
la început, au mai făcut parte 
și alți clerici ortodocși sârbi din 
Ungaria, sau din Timișoara, ca 
de pildă Părintele Iustin Sto-
ianovici, Exarhul Mănăstirilor 
din Eparhia Sârbă de Timișoara, 

dar și veniți din Serbia, precum 
Părintele Sava Iovancevici, Sta-
rețul Mânăstirii Cruședol, din 
Frușca Gora. La slujbă a fost 
prezent, de asemenea și Dom-
nul Ivan Todorov, Ambasadorul 
Serbiei la Budapesta.

Cuvântul de învățătură de la 
Sfânta Liturghie a fost rostit de 
către Înaltpreasfințitul Părinte 
Mitropolit Profirie, care a subli-
niat semnificația sărbătorii, dar 
și importanța acestui loc duhov-
nicesc, al harului, milostivirii și 
ajutorului divin, pe care îl re-
prezintă Mânăstirea Grabovaț.

La sfârșitul slujbei, potri-
vit tradiției, a avut loc sfințirea 
prinoaselor, pregătite în acest 
an de Parohia Sârbească din 
Seghedin (Szeged, Ungaria) 
și tăierea colacului, care a fost 
făcută de Preasfințitul Părinte 
Gheorghe, fost Episcop Orto-
dox Sârb de Canada, împreună 
cu un sobor de preoți și diaconi.

Toți cei prezenți, cler și po-
por, au luat parte apoi și la o 
agapă frățească comună, în ca-
drul căreia grupuri de tineri și 
alți artiști au prezentat diferite 
cântece, tradiții și costume po-
pulare, pentru a înfrumuseța at-
mosfera de sărbătoare a acestei 
zile. Din partea Maicilor Mâ-
năstirii Grabovaț, Preasfințitul 
Părinte Lukijan a primit o icoa-
nă sculptată în lemn, cu Chipul 
Sfintei Cuvioase Parascheva, 
iar icoane și alte daruri simboli-
ce i-au fost oferite și din partea 
Preasfințitului Părinte Siluan și 
a celorlalți Ierarhi.

Astfel, Sărbătoarea de la 
Mânăstirea Grabovaț, din Un-
garia, a fost un prilej de bucurie 
duhovnicească, comuniune fră-
țească inter-ortodoxă și înălțare 
spirituală, apreciat de către toți 
cei care au luat parte la ea, dar și 
un moment aniversar important 
din viața Preasfințitului Părinte 
Episcop Lukijan Pantelici, gaz-
da întregii manifestări.

Biroul de presă
al Episcopiei Ortodoxe
române din ungaria 

În Duminica a 6-a după Rusalii (28 
iulie 2019), Preasfințitul Părinte Siluan, 
Episcopul Eparhiei Ortodoxe Române din 
Ungaria și Locțiitorul Episcopiei Daciei 
Felix, s-a aflat în mijlocul 
credincioșilor de la Catedra-
la Episcopală din Giula, Un-
garia, unde a săvârșit Sfânta 
Liturghie Arhierească, urma-
tă de slujba Parastasului la 1 
an, de la trecerea la cele veș-
nice, a venerabilei Doam-
ne Preotese și Învățătoare 
Maria Misarăș, personali-
tate marcantă a comunității 
românești din Ungaria, care 
vreme de vreme 36 de ani 
(1947-1983) a fost, de ase-
menea, soție devotată și to-
varășă de viață a vrednicului 
de pomenire Părinte Teodor 
Misarăș, conducător al Vica-
riatului Ortodox Român din 
Ungaria, între anii 1976-1983.

La Sfânta Liturghie au participat cre-
dincioșii Catedralei, precum și rudenii 
ale Doamnei Preotese Maria Misarăș, din 
Giula, din alte orașe ale Ungariei (Bu-
dapesta, Tiszafüred, Chitighaz, etc.), dar 
și din România, de la Oradea. Între aceste 
rudenii s-a numărat și Doamna Doina Lu-
țai, fiica Doamnei Preotese și a Părintelui 
Vicar Teodor Misarăș, care vreme de mul-
ți ani a fost bibliotecară la Liceul Româ-
nesc din Giula.

În cuvântul de învățătură de la Sfânta 
Liturghie, Ierarhul a vorbit despre puterea 
credinței și încrederea pe care trebuie să o 
avem în Mântuitorul nostru Iisus Hristos, 
Cel Care poate să tămăduiască suferința 
îndelungată și neputințele mari ale omu-
lui, pe care medicina nu reușește să le vin-
dece, dar atunci când în sufletul acestuia, 
sau ale apropiaților săi există credință, la 
fel ca și în sufletele prietenilor slăbăno-
gului, sau paraliticului din Capernaum, 
toate sunt cu putință. Vindecarea acestuia 
de către Mântuitorul Iisus Hristos este o 
mare minune, care ne arată că întotdeauna 
mai există o speranță și o șansă în favoa-
rea omului credincios.

La slujba Parastasului, care a urmat 
îndată după Sfânta Liturghie, au slujit 
PS Episcop Siluan, Pr. Florin Olteanu, 
Paroh la Chitighaz și Protopop de Giula 

și Pr. Teodor Marc, Parohul Catedralei și 
Consilier Economic al Episcopiei, iar în 
cuvântul rostit la final, Ierarhul a evocat 
personalitatea deosebită a Doamnei Ma-

ria Misarăș (1926-2018), care a fost o 
preoteasă model, ce și-a sprijinit cu devo-
tament soțul în activitatea misionar-pas-
torală desfășurată de acesta, constituind 
și conducând, vreme de 10 ani și un cor 
parohial, al credincioșilor din Săcal, iar în 
același timp, a fost și un cadru didactic 
profesionist, o învățătoare cu har și talent, 
ce i-a învățat limba română și celelalte 
materii, pe copiii din Săcal, dar și pe cei 
de la Școala Generală Românească din 
Giula, începând din 1963, contribuind și 
la întocmirea unor manuale și a altor ma-
teriale didactice: Abecedar și Carte de Ci-
tire pentru clasa I, scris în 1965; Culegere 
din seria Învățăm românește pentru clasa 
a II-a, în 1977 și pentru clasele III-IV, în 
1978; setul de Foi de lucru, în anii 1981, 
1982, 1984, ca supliment didactic la Car-
tea de Citire; Caietul de lucrări pentru cla-
sa a IV-a, scris în 1983, într-o concepție și 
o realizare originală.

De asemenea, între activitățile desfă-
șurate de Doamna Preoteasă și Învățătoa-
re Maria Misaroș, după retragerea sa la 
pensie, la loc de cinste s-a numărat parti-
ciparea, în calitate de membru al Corului 
„Pro Musica” din Giula, la repetițiile și 
concertele susținute de acest prestigios 
cor al comunității românești din Unga-
ria, care i-a adus în suflet multă bucurie. 

Și atât cât i-a stat în putere, a participat 
de fiecare dată la slujbele și Sfintele Li-
turghii săvârșite în Catedrala Episcopală 
din Giula, sau în alte biserici ortodoxe ro-

mânești din Ungaria, fiind o 
mărturie vie a credinței stră-
moșești și un sprijin spiritual 
și moral pentru toți cei care 
au întâlnit-o.

Activitatea educativă, în 
general, munca de autor de 
manuale didactice, desfă-
șurată între anii 1965-1984 
și realizările sale, în plan 
profesional și uman, au fost 
răsplătite cu numeroase Di-
plome, Premii și Distincții: 
în 1976 și 1982, ca lucră-
tor emerit în învățământ; în 
1994, Premiul „Pentru mi-
noritățile naționale din Un-
garia”, primit în Parlamen-
tul Ungariei, pentru toată 

activitatea sa, desfășurată în învățământ; 
Premiul „Pentru cultura română din Un-
garia”, acordat în 2 februarie 2002, de 
Uniunea Culturală a Românilor din Un-
garia (UCRU), cu ocazia aniversării a 75 
de ani de viață; Ordinul „Crucea Maria 
Brâncoveanu”, conferit în 30 octombrie 
2016, din partea Preafericitului Părinte 
Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Ro-
mâne, cu prilejul aniversării venerabilei 
vârste de 90 de ani.

În semn de prețuire pentru memoria și 
aportul său în viața comunității românești 
din Ungaria, dar și în spirit de colegiali-
tate, pentru activitatea corală desfășurată 
împreună, răspunsurile liturgice, la slujba 
parastasului și alte pricesne, au fost inter-
pretate de membrii Corului „Pro Musica” 
din Giula, condus de Domnul Profesor 
Adrian Bugyi și de cântăreții Catedralei.

Astfel, slujirea liturgică de la Catedra-
la Episcopală din Giula, din Duminica a 
6-a după Rusalii, a fost și un prilej de cin-
stire pentru Doamna Preoteasă și Învăță-
toare Maria Misarăș, la 1 an de la mutarea 
sa la cele veșnice.

Biroul de presă
al Episcopiei Ortodoxe
române din ungaria
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Slujire arhierească de Sfântul ilie,  
la biserica românească din Copenhaga, danemarca

Sâmbătă, 20 iulie 2019, la 
Sărbătoarea Sfântului Prooroc 
Ilie Tesviteanul, cu binecu-
vântarea Preasfințitului Părin-
te Macarie, Episcopul Europei 
de Nord și Chiriarhul locului, 
Sfânta Liturghie de la Parohia 
Ortodoxă Românească din 
Copenhaga, a fost făcută de 
Preasfințitul Părinte Siluan, 
Episcopul Eparhiei Ortodoxe 
Române din Ungaria și Loc-
țiitorul Episcopiei Daciei Fe-
lix, care a slujit împreună cu 
un sobor de preoți și diaconi, 
format din Părintele Andrei 
Sofa, Paroh la Copenhaga, 
Părintele Iustin Gherasim și 
Diaconul Andrei Rus, ambii 
tot de la Copenhaga și Arhi-
diaconul Emanuel Văduva, de 
la Catedrala Episcopală din 
Giula, Ungaria.

La slujba românească din 
Copenhaga au luat parte cre-
dincioși de diferite vârste, dar 
mai ales părinți tineri și copii, 
îmbrăcați în costume popu-
lare, care își trăiesc viața în 
acest colț de lume și țară, au 
plecat de acasă pentru un trai 
mai bun și s-au strâns în jurul 
Sfântului Altar al Bisericii 
Străbune Românești, așezat 
în aceste părți ale capitalei 
Danemarcei, la scurtă vreme 
după alegerea și întronizarea 
Preasfințitului Părinte Maca-
rie ca Episcop al Europei de 
Nord, în anul 2008. Parohia 
românească formată aici pen-
tru nevoile misionare și trebu-
ințele sufletești ale românilor 
ortodocși, are hramurile Naș-
terea Maicii Domnului, Sfân-
tul Grigorie Decapolitul și 
Nicodim cel Sfințit de la Tis-
mana și funcționează într-o 
frumoasă și veche biserică 

din cărămidă, din anul 1873, 
închinată Sfântului Apostol 
Andrei, care aparține comuni-
tății romano-catolice din acest 
oraș și a fost pusă la dispozi-

ție și românilor ortodocși din 
oraș, pentru slujbele ce se fac 
în ea duminica și în sărbători, 
dar și pentru alte activități 
culturale și educative, care îi 
ajută pe români și mai ales pe 
copii, să își descopere și păs-
treze identitatea națională și 
spirituală, limba, obiceiurile 
și tradițiile românești. Ea a 
fost declarată, de la început, 
atât Parohie, cât și Paraclis 
Episcopal Românesc, închi-
nat Sfintei Cuvioase Maria 
Egipteana și Sfântului Cuvi-
os Macarie Mărturisitorul. În 
anul 2011 Parohia a dobândit 
și un frumos iconostas mobil, 
din lemn, realizat la Mânăsti-
rea Sfântul Ioan Botezătorul 
din Alba Iulia, dăruit bisericii 
și sfințit de către Preasfințitul 
Părinte Macarie, cu prilejul 
hramului, iconostas care are 
posibilitatea de a se strânge 
ușor, după Sfânta Liturghie 
săvârșită de preoții români și 
tot în acest loc a fost amenaja-
tă și o „școală duminicală de 
limba și cultura românească”, 
ce funcționează săptămânal, 

pentru copii între 3-12 ani, 
care doresc să învețe limba 
română și o „cameră, sau oda-
ie românească” cu costume 
populare și alte obiecte tradi-

ționale românești, ce le amin-
tesc credincioșilor români, 
dar și vizitatorilor, despre via-
ța țăranului român de altădată 
și de frumusețile mediului în 
care trăia el.

În cuvântul de învățătură, 
Preasfințitul Părinte Siluan 
le-a vorbit celor prezenți des-
pre viața și modelul Sfântului 
Prorooc Ilie Tesviteanul, care 
a râvnit cu râvna mare pentru 
credința strămoșilor săi și apă-
rarea acesteia, iar prin rugă-
ciune puternică s-a învrednicit 
să facă și mari minuni, asupra 
naturii și vieții oamenilor, 
dar și despre rolul credinței 
în viața creștinilor contem-
porani, pe care îi ajută să își 
găsească liniștea sufletească 
și un reazăm puternic, în toa-
te încercările vieții, iar pe de 
altă parte, după cum au putut 
constata în mod personal, Bi-
serica Străbună este cea care îi 
ajută pe români să regăsească 
un colț din țara lăsată acasă și 
să își mai astâmpere dorul și 
nevoile.

Copii și credincioșii care 

s-au pregătit și s-au spovedit 
înainte, au fost cuminecați cu 
Sfintele Taine, iar bucuria co-
muniunii frățești, ortodoxe și 
românești, a mai continuat și 
la agapa comună care a urmat 
după slujbă și care are loc de 
fiecare dată, atunci când acești 
credincioși se întâlnesc.

Copenhaga, capitala Dane-
marcei, este un important cen-
tru universitar, care găzduieș-
te aproximativ o sută de mii 
de studenți, „Universitatea din 
Copenhaga”,, fondată în seco-
lul al XV-lea fiind cotată ca 
una dintre cele mai bune din 
Europa. În acest oraș trăiesc și 
români, care la începutul anu-
lui 2015 numărau circa 2.200 
de persoane, potrivit Institu-
tului de Statistică Danez. Așa 
încât, Parohia și Așezământul 
românesc de la Copenhaga, 
care cuprinde și Centrul de ti-
neret „Sfântul Voievod Ștefan 
cel Mare, era necesar și bine-
venit.

Mâine, în Duminica a V-a 
după Rusalii (21 iulie 2019), 
Preasfințitul Părinte Siluan 
va sluji tot la biserica româ-
nească din Copenhaga. Aflat 
în aceste zile în părțile Eu-
ropei de Nord, Ierarhul și cei 
care l-au însoțit, au vizitat și 
alte obiective importante din 
zonă: impunătoarea Catedra-
la romano-catolică din ora-
șul Lund, ce datează din anul 
1103, sau biserica locului și 
muzeul dedicat astronomu-
lui și matematicianului danez 
Tycho Brahe (1546-1601), din 
insula Ven, din apropiere de 
Copenhaga.
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