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Liturghie ArhiereAscă și rugăciuni de pomenire  
pentru părinteLe VicAr epArhiAL pAVeL ArdeLeAn,  

LA cAtedrALA episcopALă din giuLA
La Praznicul Schimbării la Față a 

Domnului (6 august 2019), Preasfințitul 
Părinte Siluan, Episcopul Eparhiei Orto-
doxe Române din Ungaria și Locțiitorul 
Episcopiei Daciei Felix, s-a aflat în mijlo-
cul credincioșilor de la Catedrala Episco-
pală din Giula, Ungaria, unde a săvârșit 
Sfânta Liturghie Arhierească, împreună 
cu un sobor de clerici, format din Părin-
tele Protosinghel Visarion Tuderici, Se-
cretar Eparhial, Părintele Aurel Becan, 
Paroh la Cenadul Unguresc și Protopop 
de Seghedin, Părintele Teodor Marc, 
Consilier Economic al Episcopiei și Pa-
roh la Catedrală și Arhidiaconul Emanuel 
Văduva.

La slujbă, alături de credincioșii Ca-
tedralei, au participat și credincioși din 
România, dar și turiști români, aflați în 
vizita la Giula.

În cuvântul de învățătură, Ierarhul a 
vorbit despre minunea Schimbării la Față 
a Mântuitorului nostru Iisus Hristos, pe 
Muntele Taborului, prin care Acesta le-a 
arătat la câțiva dintre Ucenicii și Sfinții 
Săi Apostoli mai apropiați, cine este El cu 
adevărat, adică nu doar un simplu Om, ci 
în același timp și Dumnezeu adevărat, a 
Cărui Față a strălucit mai tare decât lu-
mina soarelui și a hrănit duhovnicește 
inimile și sufletelor Ucenicilor prezenți, 
făcându-i să se simtă bine, din punct de 
vedere sufletesc și pregătindu-i pe aceștia 
și pentru vremea Sfintelor Pătimiri, care 
au urmat nu peste multă vreme. Lumina 
Taborului se arată prin puterea harului 
Sfântului Duh și ea poate lumina și fața 
oamenilor credincioși de astăzi și a lumii 
întregi, cu lumina care vine de la Dumne-
zeu și care arată lumea așa cum ar trebui 
ea să fie, plină de frumusețe și de bunăta-
te, prin darul lui Hristos.

La sfârșitul Sfintei Liturghii, Ierarhul 
și soborul slujitor au făcut și rugăciunea 
de binecuvântare a strugurilor, potrivit 
obiceiului pentru Schimbarea la Față, 

precum și rugăciune de pomenire pen-
tru vrednicul de pomenire Părinte Vicar 
Eparhial Pavel Ardelean, care s-a mutat 

la cele veșnice în data de 13 august 2013. 
Acesta este originar din localitatea Otlaca 
Pustă (Pusztaottlaka), unde s-a născut în 
27 iunie 1951, a făcut mai târziu Semi-
narul Teologic la Caransebeș, între 1966-
1971 și cursurile Institutului Teologic 
de grad universitar din București, între 
1971-1975, s-a căsătorit apoi cu educa-
toarea Veturia Popovici, din Cenadul-Un-
guresc, a fost hirotonit Diacon în data de 
9 mai 1975, în biserica „Sfântul Spiridon 
Nou”, din Bucureşti, de către Preasfinţitul 
Părinte Episcop Roman Ialomiţeanul și 
Preot în 13 iunie 1975, în biserica „Dom-
niţa Bălaşa”, tot din Bucureşti, de către 
Preasfinţitul Părinte Dr. Antonie Plămă-
deală, Episcop Vicar-Patriarhal cu titlul 
de „Ploieşteanul”, ajuns ulterior Mitropo-
lit al Ardealului. Între 1975-1984 a fost 
Preot Paroh la Parohia din Cenadul-Un-
guresc, iar din 1984 și până la trecerea sa 

la cele veșnice, în 13 august 2013, a fost 
Vicar Eparhial și conducător al Vicaria-
tului Ortodox Român din Ungaria, mai 
întâi sub îndrumarea unor Ierarhi din Ro-
mânia, de la Arad sau Oradea, apoi sub 
îndrumarea directă a Preasfințitului Pă-
rinte Sofronie Drincec, între 1999-2007, 
pe vremea când acesta a fost Episcopul 
Eparhiei Ortodoxe Române din Ungaria, 
iar mai apoi sub îndrumarea Preasfințitu-
lui Părinte Siluan, Episcopul de astăzi al 
acestei Eparhii.

Părintele Vicar Pavel Ardelean, a mai 
fost între timp și Preot Paroh la Miche-
rechi (1984-1996) și la Catedrala Episco-
pală din Giula, din 1996 și până la muta-
rea sa la cele veșnice, în 2013.

Tot acum, la Sărbătoarea Schimbării 
la Față, au mai fost pomeniți la rugăciune 
și Părintele Teodor Rocsin, care vreme de 
44 de ani a fost Preot Paroh la Parohia 
Otlaca Pustă (1958-2002) și care s-a mu-
tat la cele veșnice chiar în ziua de prăznu-
ire a acestei Sărbători, în anul 2002, dar 
și Preoteasa Emilia Ciumpilă, de la Paro-
hia Bichiș, care ar fi împlinit acum exact 
100 de ani de la naștere (fiind născută în 
6 august 1919, la Sintea Mică, în Jude-
țul Arad). A fost căsătorită cu Părintele 
Dumitru Ciumpilă, din 1938, când acesta 
și-a început misiunea la românii din Un-
garia, în Parohia Peterd, iar la Parohia 
Bichiș și-au petrecut ani îndelungați din 
viață, între 1960 și 2014, când Doamna 
Preoteasă Emilia Ciumpilă s-a mutat la 
cele veșnice.

Astfel, Sărbătoarea Schimbării la Față 
a Domnului a fost și un prilej special de 
pomenire a unor slujitori ai sfintelor al-
tare sau lucrători în via Domnului, în ca-
drul comunității ortodoxe românești din 
Ungaria.
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slujire arhierească la biserica nou târnosită din moldova nouă universitatea de vară, ediția a XVii-a, la mânăstirea izvorul mureșului,  
din episcopia covasnei și harghitei

La Biserica „Adormirea 
Maicii Domnului” din Mol-
dova Nouă a fost și astăzi zi 
de sărbătoare, credincioșii 
venind la sfânta biserică să se 
roage Maicii Domnului în a 
doua zi de hram, dar și Sfinți-
lor Martiri Brâncoveni, vineri, 
16 august, fiind ziua lor de po-
menire. 

După ce joi, 15 august, 
biserica din cartierul nou al 
orașului de pe Clisura Dună-
rii a fost târnosită de către doi 
ierarhi, Preasfințitul Părinte 
Lucian, Episcopul Caransebe-
șului împreună cu Preasfinți-
tul Părinte Siluan, Episcopul 
Ortodox al românilor din Un-
garia și locțiitor al Episcopiei 
Dacia Felix, această bucurie 
a continuat și astăzi întrucât 
Preasfințitul Părinte Siluan a 
săvârșit Sfânta Liturghie ală-
turi de un sobor de preoți și di-
aconi în cel mai nou sfânt lo-
caș de la malul Dunării. Sfânta 
slujbă a fost înfrumusețată de 
Grupul psaltic „Ethos” al Epi-
scopiei Caransebeșului. 

„Ne-am învrednicit din nou 
să ne aflăm în această fru-
moasă biserică, să săvârșim 

Sfânta Liturghie întru cinstea 
și pomenirea Sfântului Martir 
Constantin Brâncoveanu dim-
preună cu fii săi și cu sfetnicul 
Ianache, care la Adormirea 
Maicii Domnului acum 305 
ani s-a mutat la cele veșnice 
și care reprezintă un model 
pentru creștinii și conducă-
torii noștri. Dorim să-l feli-
cităm pe Preasfințitul Părin-
te Lucian pentru activitatea 
pastoral-misionară pe care o 

desfășoară și pe părintele Ion 
Nedelcu, parohul acestei bise-
rici pentru tot ceea ce a făcut. 

Pe credincioși îi îndemnăm să 
participe întotdeauna cu mul-
tă dragoste la biserică și să-și 
întărească și comuniunea lor, 
biserica cea vie pe care o al-
cătuiesc în acest locaș de cult 
frumos care a fost târnosit ieri 
la Adormirea Maicii Domnu-
lui”, a subliniat Preasfințitul 
Părinte Siluan.   

Orașul Moldova Nouă a 
fost un oraș minier foarte 
prosper, iar credincioșii și-au 

dorit să aibă un sfânt locaș 
care să-i reprezinte. Proiectul 
Bisericii a fost realizat în anul 
1995, însă construcția efectivă 
a început abia în anul 2000. 
Odată cu disponibilizările și 
închiderea minelor din Mol-
dova Nouă, credincioșii tot 
mai nevoiași nu au mai putut 
susține lucrările de construc-
ție, acestea fiind întrerupte o 
bună perioadă de timp. Lu-
crările au fost reluate în urmă 
cu 4 ani și de atunci s-a lucrat 
intens la turla Pantocrator, 
acoperiș, tencuiala interioară 
și exterioară, pardoseală, mo-
bilier și alte lucruri necesare 
pentru buna desfășurare a sfin-
telor slujbe. 

Și astăzi ca și ieri credin-
cioșii au avut posibilitatea să 
intre prin sfântul altar, la sfâr-
șitul Sfintei Liturghii, să se 
închine la sfânta evanghelie și 
sfânta masă
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Cu binecuvântarea Preas-
fințitului Părinte Andrei, Epi-
scopul Covasnei și Harghi-
tei, în perioada 12-16 august 
2019, se desfășoară cea de-a 
XVII-a ediție a Universității 
de vară de la Mânăstirea „Iz-
vorul Mureșului”, din cadrul 
acestei Episcopii.

Evenimentul, de o impor-
tanță majoră pentru românii 
care trăiesc în cele 3 județe din 
centrul României (Covasna, 
Harghita și Mureș), dar și pen-
tru cei din comunitățile istorice 
din jurul granițelor și din dias-
poră, este organizat de Episco-
pia Covasnei și Harghitei, cu 
sprijinul Guvernului Români-
ei, prin Secretariatul General 
al Guvernului, al Ministerului 
Culturii și Identității Națio-
nale, al Centrului European 
de Studii Covasna-Harghita, 
al Centrului Cultural „Miron 
Cristea” din Toplița Română, 
al Centrului Cultural „Nico-
lae Colan” din Sfântu Gheor-
ghe și al altor instituții și s-a 
bucurat de participarea a circa 
120 de persoane, reprezentați 
ai comunităților românești din 
Episcopia Covasnei și Harghi-
tei, ai comunităților istorice 
din jurul granițelor (Basara-
bia, Bucovina, Serbia, etc.) 
și din diaspora, reprezentați 
ai mass-media românești, dar 
și oficialități, între care s-au 
numărat Preasfințitul Părinte 
Andrei, Episcopul Covasnei și 
Harghitei și Chiriarhul locului, 
Preasfințitul Părinte Siluan, 
Episcopul Eparhiei Ortodoxe 
Române din Ungaria și Locți-
itorul Episcopiei Daciei Felix, 
Preasfințitul Părinte Daniil 
Stoenescu, Doamna Sandra 
Pralong, Consilier Prezidenți-
al, Domnul Alexandru Pugna, 
Secretar de Stat în cadrul Mi-
nisterului Culturii și Identității 
Naționale, Domnul Constantin 
Codrean, Președintele Comi-
siei pentru Comunitățile de 
români din afara granițelor, a 

Camerei Deputaților, Domnul 
Adrian Jean Andrei, Prefectul 
Județului Harghita, Doamna 
Florentina Teacă, Directorul 

Centrului European de Studii 
Covasna-Harghita, Domnul 
Costel-Cristian Lazăr, Direc-
torul Centrului Cultural To-
plița, Domnul Gavril Chindea, 
Directorul Complexului Spor-
tiv Național „Izvorul Mureșu-
lui” care a găzduit deschiderea 
și desfășurarea acestui eveni-
ment, Domnul Mihai Tinca, 
Primarul Comunei Voșlobeni, 
din care face parte și localita-
tea Izvorul Mureșului, ș.a.

Manifestarea s-a deschis 
prin intonarea Imnului de Stat 
al României, după care au ur-
mat cuvinte de binecuvântare 
din partea Preasfințitului Pă-
rinte Andrei, Chiriarhul locu-
lui, a Preasfințitului Părinte 
Episcop Siluan și a Preasfin-
țitului Părinte Episcop Daniil 
și mesajele de salut din partea 
Doamnei Consilier Prezidenți-
al Sandra Pralong, a Domnu-
lui Secretar de Stat Alexandru 
Pugna, a Domnului Prefect 
Adrian Jean Andrei, a Dom-
nului Primar Mihai Tinca, a 
Doamnei Profesor Florentina 
Teacă și a Domnului Director 
Gavriil Chindea. Cu toții au 
subliniat importanța acestui 
eveniment, a păstrării și afir-
mării identității naționale, cul-
turale, lingvistice și spirituale 
a românilor, de oriunde s-ar 

afla ei, precum și necesitatea 
unității acestora și a dezvoltă-
rii unei strategii de lungă du-
rată care să le fie adresate lor, 

în sensul îndeplinirii scopului 
propus.

Un moment important al 
acestei manifestări l-a consti-
tuit secțiunea intitulată „Satul 
românesc – vatră de promo-
vare a conștiinței și identită-
ții naționale”, desfășurată în 
prezența celor 3 Ierarhi, a cur-
sanților și a altor specialiști, 
la Mânăstirea „Izvorul Mure-
șului” și care s-a încadrat și în 
tema Anului Omagial al satu-
lui românesc, stabilită de către 
Sfântul Sinod al Bisericii Or-
todoxe Române. Au fost abor-
date teme foarte interesante, 
legate de problemele satului 
romanesc astăzi și de revigo-
rarea lui, dar și de specificul 
localităților din zona Covasnei 
și Harghitei, care ar trebui să 
reprezinte o prioritate la nivel 
național, pentru susținerea ro-
mânilor care trăiesc în aceas-
tă zonă și care conviețuiesc 
pașnic cu maghiarii, la nivelul 
oamenilor simpli, în cea mai 
mare parte. La finalul întâlni-
rii cei 3 Ierarhi au săvârșit și o 
panihidă pentru profesorii, ofi-
cialitățile, jurnaliștii și celelal-
te personalități care au contri-
buit la inițierea și desfășurarea 
acestei Universități de vară și 
care au trecut la cele veșnice.

Tema generală a Universi-

tății de vară din acest an este: 
„România și românii din jurul 
României, în primul an după 
Centenar”, iar între subiectele 
secțiunilor pentru zilele urmă-
toare se numără aspecte refe-
ritoare la păstrarea identității 
la românii din Ucraina, Serbia, 
Republica Moldova și legă-
turile acestora cu instituțiile 
Statului Român, la experiența 
conviețuirii inter-etnice în țări 
democratice din diferite părți 
ale lumii și la alte chestiuni de 
actualitate și de interes.

Tot în cadrul acestui eve-
niment este cuprinsă și Sfân-
ta Liturghie de hram, ce va fi 
săvârșită la Mânăstirea „Izvo-
rul Mureșului”, la Praznicul 
Adormirii Maicii Domnului, 
de către Preasfințitul Părinte 
Andrei, împreună cu Preas-
fințitul Părinte Daniil și cu 
soborul de preoți și diaconi 
care participă anual la această 
sărbătoare foarte importantă a 
mânăstirii și a românilor care 
trăiesc în aceste locuri, sau 
care vin și din alte părți și care 
se strâng în jur de 2-3.000 de 
persoane. Sărbătoarea se va 
încheia cu o seară românească 
oferită de Ansamblul „Rapso-
dia Călimanilor” al Centrului 
Cultural Toplița, de Corul băr-
bătesc „Voievozii Munților” 
din Vălcele și de alți artiști.

Evenimentul a fost inaugu-
rat în anul 1998, de Înaltpreas-
fințitul Părinte Arhiepiscop 
Ioan, pe vremea când era Epi-
scopul Covasnei și Harghitei, 
având drept scop sprijinirea și 
unitatea românilor care trăiesc 
în aceste părți și a tuturor ce-
lor din jurul granițelor țării și 
din diaspora și el a continuat și 
după aceea, cu binecuvântarea 
Preasfințitului Părinte Andrei, 
Ierarhul și conducătorul de as-
tăzi al acestei Eparhii.
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Activități educative pentru copiii care participă la orele de religie,  
la școala generală românească din micherechi

Cu binecuvântarea Preasfințitului 
Părinte Siluan, Episcopul Eparhiei Or-
todoxe Române din Ungaria, în data de 
24 august 2019, a avut loc un eveniment 
educativ, creștin-ortodox, dedicat elevi-
lor Școlii Generale Românești, clasele 
I-VIII, din Micherechi, Ungaria, care 
participă săptămânal la Ore de Religie, 
în timpul anului școlar, sub îndrumarea 
Părintelui Protosinghel Visarion Tude-
rici, Secretarul Eparhial al Episcopiei 
din Ungaria și Profesorul lor de Religie. 
La eveniment au participat 25 de copii, 
însoțiți de Părintele Visarion, de Doam-
na Ana Ruja, Directorul Școlii, dar și de 
alte cadre didactice de la această institu-
ție de învățământ.

Ziua a început cu Sfânta Liturghie 
oficiată în biserica cu hramul „Sfinţii Ar-
hangheli Mihail şi Gavriil” din localita-
te, de Părintele Visarion, iar la momen-

tele potrivite, copiii au rostit împreună 
rugăciunile „Crezul” şi „Tatăl nostru”, 
la fel cum fac în fiecare duminică, îm-
părțiți în mai multe grupe, la sfintele 
slujbe săvârșite de către Preotul Paroh 
Ioan Bun, în biserica din Micherechi.

Apoi, activitățile pregătite pentru 
acest eveniment au avut loc la Școală. 
Aici, copiii, sub îndrumarea Părinte-
lui Cosmin Pop, de la Jaca, din cadrul 
aceleiași Episcopii, au deslușit câteva 
dintre tainele icoanei ortodoxe. Ei au 
pictat, fiecare în parte, câte o icoană pe 
sticlă, reprezentând-o pe Maica Domnu-
lui ţinându-L pe brațe pe Dumnezeiescul 
Prunc Mântuitor, într-o dulce sărutare. 
Părintele Cosmin le-a explicat copiilor 
simbolismul culorilor în iconografia or-
todoxă, precum și folosul cinstirii sfin-
telor icoanelor. Copiii și-au însușit cu 
atenție și multă bucurie toate cele pre-

zentate.
O altă activitate importantă a acestei 

zile a fost confecționarea de către copii 
a unor felicitări de tip „kirigami”. Aces-
te felicitări au fost dedicate celor dragi, 
de acasă, sau celor care sunt plecați deja 
în „Țara lui Dumnezeu”, după cum s-au 
exprimat acești copii și ele reprezintă un 
gest de recunoștință, apreciere și mul-
țumire pentru cei care le-au dat viață și 
le-au purtat de grijă cu multă dragoste.

Între activitățile menționate mai sus, 
copiii s-au jucat diferite jocuri instruc-
tiv-educative, dar și amuzante. Ziua în-
treagă a fost „colorată” cu fructe, suc, 
pizza și înghețată, care au completat bu-
curia acestor copii.
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slujire Arhierească și rugăciuni de pomenire la parohia chitighaz,  
în duminica a 10-a după rusalii

În Duminica a 10-a după Rusalii (25 
august 2019), Preasfințitul Părinte Silu-
an s-a aflat în mijlocul credincioșilor or-
todocși români de la Parohia Chitighaz, 
din cadrul Episcopiei Ortodoxe Române 
din Ungaria, unde a săvârșit 
Sfânta Liturghie Arhiereas-
că împreună cu Părintele 
Paroh Florin Olteanu, Pro-
topop de Giula și cu Arhidi-
aconul Emanuel Văduva, de 
la Catedrala Episcopală din 
Giula. Răspunsurile liturgi-
ce au fost date de Domnul 
Petru Sălăjan, fiu al satului 
și Director la Școala Gene-
rală Românească din Aletea 
(Elek), localitate învecinată 
Chitighazului și de alți cân-
tăreți de la biserica parohia-
lă din Chitighaz, iar la sluj-
bă au participat credincioși 
locali, dar și veniți din Arad și din loca-
litatea Vladimirescu, din care provine și 
Părintele Paroh Florin Olteanu.

În cuvântul de învățătură, Preasfinți-
tul Părinte Siluan le-a vorbit oamenilor 
despre pericopa evanghelică duminicală, 
care scoate în evidență durerea sufleteas-
că mare a tatălui copilului lunatic, dar și 
credința sa, care îl aduce pe acesta mai 
întâi în fața Ucenicilor Mântuitorului, iar 
mai apoi înaintea Domnului nostru Iisus 
Hristos, Care prin puterea Sa cea dum-
nezeiască a alungat pe diavol din acest 
copil, pe care l-a încredințat după aceea, 
sănătos, tatălui său. Chiar dacă medicina 
a progresat mult față de vremea aceea, iar 
astăzi boala de care suferea copilul este 
denumită generic cu numele de epilepsie, 
totuși credința este și acum de mare trebu-
ință în viața oamenilor și ea îi poate ajuta 
pe aceștia în împrejurările grele prin care 
ei au de trecut, le aduce liniște și echilibru 
sufletesc, într-o lume tulburată din multe 
puncte de vedere, îi apropie mai mult de 
Dumnezeu și de semenii lor și îi face să 
fie mai buni, iar credința se poate întări 
prin rugăciune și post, prin lecturi biblice 
și duhovnicești și prin fapte ale miloste-
niei creștine.

Îndată după Sfânta Liturghie, Ierarhul 
și soborul slujitor au săvârșit și slujba Pa-
rastasului, la împlinirea a 3 ani de la tre-
cerea la cele veșnice (în 24 august 2016) a 
Doamnei Preotese Elena Olteanu (1974-

2016), soția Părintelui Paroh și cadru di-
dactic apreciat al Liceului Românesc „Ni-
colae Bălcescu” din Giula.

Doamna Preoteasă Elena Olteanu s-a 
născut în data de 24 aprilie 1974, în lo-
calitatea numită „Vladimirescu”, situată 
în apropiere de Arad, a trăit prima parte a 
vieții în orașul ei natal, apoi a urmat cur-
surile Liceului Chimic din Arad (1988-
1992), ale Facultății de Teologie Litere, 
din cadrul Universității Oradea (1993-
1997) și ale Facultății de Jurnalistică En-
gleză, de la Universitatea de Vest „Vasile 
Goldiș” din Arad (2001-2006), precum și 
un Master în Limba Română, la Univer-
sitatea de Stat „Aurel Vlaicu” din Arad 
(2007-2009), care i-au desăvârșit forma-
rea profesională, de dascăl de vocație, 
pentru viitor.

Tot din localitatea Vladimirescu este și 
Părintele Florin Olteanu, cel care în anul 
1993 avea să îi devină soț, iar după ab-
solvirea Facultății de Teologie Ortodoxă 
din Arad, îl urmează pe acesta în mijlo-
cul comunității ortodoxe românești din 
Ungaria, unde va fi hirotonit Preot pen-
tru localitatea Chitighaz, în 1994. Au dus 
împreună, cu multă dragoste de Dumne-
zeu, de oameni și de Neamul Românesc, 

această Cruce Sfântă a slujirii familiei și 
a aproapelui, în Parohia încredințată lor 
spre misiune și lucrare duhovnicească, 
având și două fiice, pe Maria și pe Andre-
ea, iar Doamna Preoteasă Elena Olteanu 

a înmulțit și talantul de în-
vățător, fiind Profesoară de 
Limba și Literatura Româ-
nă, de Cultură și Civiliza-
ție Românească, dar și de 
Limba Engleză, la Școala 
Generală și Liceul Româ-
nesc „Nicolae Bălcescu” 
din Giula, la început tempo-
rar, din 1997, iar mai apoi în 
chip deplin, din anul 2004 și 
până la trecea sa neașteptată 
la cele veșnice, petrecută la 
mijlocul anul 2016, în urma 
unei suferințe necruțătoare 
care a cuprins-o. O vreme, a 
predat religie și la copiii de 

la Grădinița Românească din Giula, unde 
a fost îndrăgită de aceștia și a avut rezul-
tate frumoase în misiunea încredințată.

Pe lângă activitatea didactică și edu-
cativă, Doamna Preoteasă Elena Olteanu 
a avut și preocupări jurnalistice, scriind 
articole pentru publicația săptămânală 
„Foaia Românească” (între 2002-2004), 
iar din 2008 și pentru Revista „Licurici”, 
a Liceului Românesc din Giula. Pentru 
activitatea depusă ca și cadru didactic, a 
fost distinsă în mai multe rânduri (2007, 
2008 și 2009), cu premii din partea Mi-
nisterului Învățământului și Culturii, de la 
Budapesta.

Ierarhul a rostit, la finalul Parastasului, 
un cuvânt de apreciere a personalității 
Doamnei Preotese și Profesoare Elena Ol-
teanu, care va rămâne ca o pildă vie și o 
amintire luminoasă în cugetul familiei și 
al tuturor celor care au cunoscut-o și s-a 
rugat pentru odihna sufletului ei, în Împă-
răția cerurilor, dimpreună cu toți cei care 
din veac au bineplăcut lui Dumnezeu și au 
lucrat în această lume pentru binele și fo-
losul duhovnicesc al semenilor lor.
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