
Buletin informativ al Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria, cu reşedinţa la Giula  
Apare cu binecuvântarea † Preasfinţitului Părinte Episcop Siluan - Anul XVI. Nr. 10 (198), octombrie 2019

Festivalul de păstrare și promovare  
a tradițiilor populare românești  
„la obârșii, la izvor”, ediția a Xii-a

Duminică, 20 octombrie 
2019, în organizarea Episco-
piei Ortodoxe Române din 
Ungaria, cu binecuvântarea 
și în prezența Preasfințitului 
Părinte Siluan, la Centrul 
Cultural din cadrul Liceului 
Românesc „Nicolae Bălces-
cu” din Giula, Ungaria, s-a 
desfășurat cea de-a XII-a 
ediție a Festivalului de păs-
trare și promovare a tradiți-
ilor populare românești, in-
titulat „La obârșii, la izvor”.

Festivalul, devenit deja 
tradiție, prezintă anual cul-
tura și tradițiile populare 
românești din câte un județ 
din România, cu zonele lui 
folclorice, pentru publicul 
românesc din Ungaria, pro-
venind de la Parohiile Epi-
scopiei Ortodoxe Române 
din această țară, dar și pen-
tru oaspeți veniți din Româ-
nia, ca de fiecare dată.

Ediția din acest an a fost 
organizată împreună cu ar-
tiști din Arad, veniți la Giu-
la prin Centrul Cultural Ju-
dețean, condus de Doamna 
Director Ioana Engelhardt 
și cu sprijinul Consiliului 
Județean Arad, aflat sub 
conducerea Domnului Pre-
ședinte Iustin Cionca. Fiind 
o manifestare organizată în 
Ungaria, la fel ca și în anii 
trecuți, ea a beneficiat și de 
sprijinul financiar al Fun-
dației „Bethlen Gabor” din 
cadrul Oficiului Primului 
Ministru, de la Budapesta, 
obținut prin concurs, pre-
cum și de sprijinul Centrului 
de Documentare și Informa-
re al Autoguvernării pe Țară 
a Românilor din Ungaria 
(AȚRU) și al Liceului Ro-

mânesc din Giula.
Ca de fiecare dată, ma-

nifestarea culturală a fost 
precedată de Sfânta Litur-
ghie Arhierească, săvârșită 

în Catedrala Episcopală din 
Giula, de Preasfințitul Pă-
rinte Siluan, împreună cu un 
sobor format din Părintele 
Protosinghel Iustin Popo-
vici, Consilierul Cultural al 
Arhiepiscopiei Aradului și 
delegatul Înaltpreasfințitului 
Părinte Arhiepiscop Timo-
tei, Părintele Protosinghel 
Visarion Tuderici, Secreta-
rul Eparhial al Episcopiei 
din Ungaria, Părintele Ori-
gen Sabău, Consilierul Cul-
tural al Episcopiei și cel care 
s-a ocupat de organizarea 
evenimentului cultural, Pă-
rintele Teodor Marc, Consi-
lierul Economic al Episco-
piei și Parohul Catedralei, 
Părintele Alexandru Neicu, 
de la Biserica „Adormirea 
Maicii Domnului” din Lipo-
va și Arhidiaconul Emanuel 

Văduva, de la Catedrala din 
Giula. Răspunsurile liturgice 
au fost date cu profesiona-
lism, de grupul coral „Trifon 
Lugojanul”, de la Catedrala 

Arhiepiscopală Nouă din 
Arad, condus de Domnul 
Marinel Roz, iar la slujbă 
au participat credincioși or-
todocși români din Giula și 
împrejurimi, un grup de pe-
lerini din Lipova, din locu-
rile natale ale Preasfințitului 
Părinte Siluan, veniți și în 
acest an la Giula împreună 
cu Doamna Viorica Popescu, 
organizatoarea pelerinajului, 
Maica Stareță de la Schitul 
Tămand și alte Monahii de 
la Mânăstirea „Sfântul Si-
mion Stâlpnicul”, ambele 
din Arhiepiscopia Aradului, 
alături de Părinții și Maicile 
de la Centrul Eparhial din 
Giula și de la Așezământul 
Monahal Românesc „Sfân-
tul Ioan Botezătorul” din 
Budapesta, precum și oficia-
lități, între care s-au numărat 

Domnul Florin Trandafir Va-
siloni, Consulul General al 
României la Giula, Doamna 
Simona Tănăsescu Directo-
rul Institutului Cultural Ro-
mân din Budapesta (ICR), 
Domnul Călin Bibarț, Pri-
marul Aradului, Doamna 
Ioana Engelhardt, Directorul 
Centrului Cultural Județean 
Arad, Domnul Cristian Să-
lășan, Consilier la Consiliul 
Județean Arad, ș.a.

La momentul potrivit, co-
piii și credincioșii care s-au 
pregătit au fost cuminecați 
cu Sfintele Taine, iar Ierar-
hul a tâlcuit semnificațiile 
pericopei evanghelice dumi-
nicale, care vorbește despre 
vindecarea demonizatului 
din ținutul Gherghesenilor, 
dar și despre purtarea de gri-
jă a lui Dumnezeu față de 
om, în cele mai dificile îm-
prejurări ale vieții și a adus 
mulțumire Bunului Dumne-
zeu și tuturor celor care s-au 
implicat în organizarea aces-
tei frumoase și importante 
zile, atât sub aspect spiritual, 
cât și cultural tradițional ro-
mânesc, pentru românii din 
Ungaria: celor care au spri-
jinit financiar desfășurarea 
evenimentelor: Fundației 
„Gabriel Bethlen” din cadrul 
Oficiului Primului Ministru 
de la Budapesta, Consiliului 
Județean și Centrului Jude-
țean Cultural Arad, Centru-
lui de Documentare și In-
formare al AȚRU, precum și 
Liceului Românesc „Nico-
lae Bălcescu” din Giula, care 
a oferit spațiul și toate cele 
necesare pentru organizarea 
agapei și a programului ar-
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tistic, dar și celor care s-au 
implicat concret în organi-
zare, din partea Episcopiei 
din Ungaria, de la Sectorul 
Cultural, în frunte cu Părin-
tele Consilier Origen Sa-
bău, Părintele Arhimandrit 
Calinic Covaci, Consilierul 
Administrativ-Bisericesc, 
Părintele Protosinghel Vi-
sarion Tuderici, Secretarul 
Eparhial și celorlalți Preoți 
ai Episcopiei, care au con-
tribuit la aducerea credin-
cioșilor români din diferite 
Parohii, la Giula. Mulțumiri 
au fost aduse și Doamnei 
Doctor Maria Gurzău, din 
Bichișceaba (Ungaria), dar 
și pelerinilor din Lipova 
(România), pentru donațiile 
făcute Catedralei și Episco-
piei din Ungaria.

Programul artistic al zi-
lei s-a ținut după amiază, 
pe scena Centrului Cultural 
de la Liceul Românesc din 
Giula și a cuprins, în intro-
ducere, câteva dansuri și 
cântece populare, interpre-
tate de tineri ai Ansamblu-
lui de păstrare și promovare 

a tradițiilor populare româ-
nești din Ungaria, aparți-
nând Liceului și Centrului 
de Documentare al AȚRU, 
apoi programul principal 
oferit de artiști arădeni: Or-
chestra instrumentală „Fra-
ții Șandru”; Ansamblul de 
păstrare al tradițiilor din 
Șicula, care au interpretat, 
în costume tradiționale spe-
cifice, dansuri populare din 
Șicula, Ineu, zona Bihoru-
lui și din alte părți; soliști 
și interpreți consacrați și 
apreciați de muzică popula-
ră: Adrian și Florin Șandru, 
Ioana Luguzan Roxin, Ma-
ria Fărcaș, Ciprian Tărșan, 
Răzvan Lup, ș.a., care prin 
cântece populare, doine, dar 
și pricesne, au impresionat 
publicul spectator și au fost 
răsplătiți cu nenumărate 
aplauze. În încheiere, inter-
pretul Mircea Cârțișoreanu 
și foarte tânăra și talentata 
solistă Tea – Patricia Plos-
canu, din Făget, au adus și 
ei multă bucurie celor din 
sală, prin cântece bănățene 
din zona Făgetului.

Întregul program a fost 

prezentat de interpreta Mă-
dălina Păcurar, din Arad. La 
programul oficial s-au mai 
adăugat și alte oficialități, 
ca de pildă Domnul Ma-
rius Lazurca, Ambasado-
rul României la Budepsta, 
Domnul Gheorghe Cozma, 
Directorul Oficiului AȚRU, 
Doamna Viorica Cherteș, 
Președintele Asociației Fe-
meilor Ortodoxe Române 
din Oradea (AFOREO), 
Domnul Cristian Nistor, 
Președintele ASCOR Ora-
dea, ș.a.

La final, Preasfințitul 
Părinte Siluan a adus mul-
țumire tuturor artiștilor, 
pentru minunatul program 
folcloric și cultural oferit, 
care a împodobit suflete-
le participanților, în Anul 
Centenar al Satului Româ-
nesc, cu multe frumuseți ale 
Neamului nostru, care sunt 
duse mai departe, cu bucu-
rie, de tineri și artiști con-
sacrați, de data aceasta din 
zona Aradului și care ne în-
nobilează și ne împodobesc 
sufletele, asemenea unei 
Catedrale a Neamului Ro-

mânesc, în zi de sărbătoare. 
Mulțumiri au fost aduse, 
încă o dată, Arhiepiscopiei 
Aradului, Consiliului Jude-
țean și Centrului Județean 
Cultural Arad, Oficiului 
Primului Ministru din Bu-
dapesta, Centrului de Do-
cumentare și Informare al 
AȚRU, Liceului Românesc 
din Giula și tuturor celor 
care au susținut financiar și 
s-au implicat în organizarea 
celei de-a XII-a ediții a Fes-
tivalului folcloric de la Giu-
la, precum și celor care au 
onorat cu prezența lor acest 
eveniment.

Atmosfera tradițională, 
de comuniune românească, 
a mai continuat și după pro-
gramul cultural, prin invi-
tarea tuturor participanților 
la o felie de cozonac și un 
pahar de suc și de vin, după 
ospitalitatea și tradiția ro-
mânească consacrate și cu-
noscute deja.

biroul de presă
al episcopiei ortodoxe
române din ungaria

La Muzeul Județean „Munkácsy 
Mihály” din Bichișceaba), vineri, 18 oc-
tombrie 2019, a avut loc cea de-a 6-a ediție 
a Conferinței transfrontaliere maghiaro-ro-
mâne, organizată de acest Muzeu din Un-
garia, împreună cu speci-
aliști de la alte Muzee din 
Ungaria și România: de 
la Oradea, Arad, sau Ti-
mișoara, care au susținut 
diferite referate în cadrul 
acestei conferințe.

Evenimentul din acest 
an a fost dedicat împlinirii 
a 175 de ani de la nașterea 
renumitului pictor Mun-
kácsy Mihály, din Bichiș-
ceaba, de la care provine 
și numele Muzeului, a 
avut loc în sala de confe-
rințe a instituției și s-a bu-
curat de participarea mai 
multor oficialități, între care s-au numă-
rat Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul 
Eparhiei Ortodoxe Române din Ungaria și 
alți clerici din cadrul Episcopiei, Excelența 
Sa, Domnul Marius Lazurca, Ambasadorul 
României la Budapesta, Domnul Florin 
Trandafir Vasiloni, Consulul General al 
României la Giula, Domnul Ando György, 
Directorul Muzeului Județean „Munkácsy 
Mihály” din Bichișceaba, Doamna Emilia 
Martin, Șeful Secției Științifico-Muzeolo-
gice de la acest Muzeu și organizatoarea 
evenimentului, Doamna Kassai Hajnal, din 
partea Ministerului Resurselor Umane, de 
la Budapesta, Domnul Bacsa Vendel, No-
tarul orașului Bichișceaba, Domnul Gulás 
György, Reprezentantul Oficiului Guver-
namental din Bichișceaba, Domnul Aurel 
Chiriac, Directorul Muzeului Țării Crișu-
rilor, din Oradea, Doamna Rodica Elena 
Colta, Etnolog la Centrul Cultural Județean 
Arad, Doamna Adriana Pantazi, Istoric 
de artă la Complexul Muzeal din Arad, 
Domnul Andrei Milin, Etnolog la Muzeul 
Satului Bănățean din Timișoara, Domnul 
Fekete Károly, Vicepreședintele Asociației 
„Kölcsey” din Arad, Domnul Ștefan Oro-
ian, artist plastic român din Giula, Doamna 
Eva Bocsor Karancsi, Președintele Auto-
guvernării Românești Județene din Bichiș-
ceaba, ș.a.

Manifestarea a fost deschisă prin cu-
vântul de salut al Domnului Director Ando 
György, care le-a spus bun venit tuturor 
participanților, a subliniat importanța aces-
tui eveniment cultural și științific, care de-
pășește granițele și și-a exprimat bucuria 
pentru organizarea lui și pentru valoarea 

referatelor și a prezentărilor care urmează 
a fi făcute.

Domnul Ambasador Marius Lazurca a 
mulțumit pentru invitație, i-a felicitat pe or-
ganizatorii conferinței și a arătat că Româ-

nia și Ungaria nu sunt doar simpli vecini, 
ci au și multe lucruri și valori în comun, în 
ceea ce privește folclorul, cultura, literatu-
ra și chiar cooperarea în domeniul muzeal, 
după cum o dovedește și acest eveniment 
științific la care suntem părtași și le-a dorit 
mult succes în desfășurarea lui!

Salutul Domnului Szarvasi Péter, Pri-
marul orașului Bichișceaba, felicitări pen-
tru eveniment și invitația de a vizita, după 
conferință și a cunoaște frumusețea orașu-
lui, valorile și specificul său, au fost adre-
sate participanților de Domnul Notar Bacsa 
Vendel.

Un cuvânt de salut și de apreciere pen-
tru buna colaborare cu Muzeele din Ro-
mânia și în special cu cel din Arad, a fost 
transmis și de Domnul Fekete Károly, Vi-
cepreședintele Asociației „Kölcsey” din 
Arad, care a făcut și traducerea. Acesta a 
donat 2 documente (anunțuri mortuare, 
aparținând familiei) legate de persoana lui 
Munkácsy Mihály, pentru colecția Muze-
ului dedicată pictorului și intitulată: „Cea 
mai mare colecție Munkácsy din lume”, iar 
Domnul Sarnek Tamás, din Nyíreguháza, 
a donat pentru aceeași colecție un catalog 
aparținând personal lui Munkácsy Mihály. 
Astfel, prin obiectele donate azi, colecția în 
cauză are în prezent 579 de piese, obiecte 
personale aparținând pictorului Munkácsy 
Mihály, între care se numără și câteva ta-
blouri.

Prima parte a Conferinței a fost coordo-
nată de Doamna Muzeograf Emilia Martin, 
care la rândul său le-a mulțumit tuturor 
participanților, dar și celor care au ajutat-o 
în organizarea acestui eveniment. Dacă în 

anul acesta se împlinesc 175 de ani de la 
nașterea lui Munkácsy Mihály (născut în 
20 februarie 1844, la Munkács-Muncaci, 
azi în Ucraina – trecut la cele veșnice în 
1 mai 1900, la Endenich, lîngă Bonn, în 

Germania), anul viitor 
se vor împlini 120 de ani 
de la mutarea sa la cele 
veșnice, iar Muzeul din 
Bichișceaba va organiza 
o expoziție permanentă 
anuală dedicată acestui 
eveniment. În sala în care 
va fi amenajată această 
expoziție, a fost prezen-
tat primul referat, susți-
nut de Doamna Gyarmati 
Gabriella, Istoric de artă 
la Muzeul din Bichișcea-
ba și intitulat: „120 de ani 
din istoricul fondului de 
artă: Colecția Munkácsy a 

Muzeului Munkácsy Mihály”.
Rând pe rând au fost prezentate și ce-

lelalte referate pregătite atât de muzeografi 
din Județul Békés (Bichiș), din Ungaria, 
cât și de cei veniți din România. Între re-
feratele prezentate de aceștia, menționăm: 
Dr. Aurel Chiriac, Directorul Muzeului 
Țării Crișurilor – „O capodoperă a avan-
gardei europene în colecția Muzeului Ță-
rii Crișurilor din Oradea: pictura Flacăra 
albastră, de Victor Brauner”; Dr. Rodica 
Elena Colta, Etnolog la Centrul Cultural 
Județean Arad – „Un alt gen de artă: pic-
tura naivă”; Dr. Adriana Pantazi, Istoric de 
artă la Complexul Muzeal Arad: „Muzeul 
de Artă Arad: memoria colecției” și Dr. 
Andrei Milin, Etnolog la Muzeul Satului 
Bănățean din Timișoara: „Icoane pe sticlă 
bănățene din colecția Muzeului Satului Bă-
nățean Timișoara”.

La sfârșitul prezentării referatelor, a 
avut loc și vernisajul expoziției „Salt în 
spațiul metafizic”, aparținând artistului 
Baji Miklós Zoltán. Expoziția face parte 
din serialul Ziua picturii și este un program 
organizat la nivel național, în Ungaria.

Conferința transfrontalieră de la Bichiș-
ceaba a fost organizată cu prilejul aniver-
sării a 175 de ani de la nașterea pictorului 
Munkácsy Mihály și a fost subvenționată 
de Secretariatul Cultural, din cadrul Minis-
terului Resurselor Umane, de la Budapesta.

biroul de presă
al episcopiei ortodoxe
române din ungaria

botez pentru români din diaspora, la biserica din miniș,  
din arhiepiscopia aradului

Chiar dacă românii, după anul 1989, au 
plecat la muncă în străinătate și multe Pa-
rohii Ortodoxe Românești au fost înființate 
în diferite țări din Europa (Italia, Franța, 
Germania, Elveția, Suedia, Danemarca, 
etc.), sau chiar și dincolo de ocean, aceș-
tia au păstrat legătura cu locurile din care 
se trag și rudeniilor lor rămase acasă, iar la 
diferite momente importante din viața lor 
(Botez, Cununie, ș.a.) revin măcar și pen-
tru câteva zile, în ținuturile lor de baștină, 
pentru a trăi aceste evenimente împreună 
cu cei dragi.

Un astfel de prilej l-a constituit și Taina 
Botezului, pentru o tânără fetiță a unei fa-
milii mixte din părțile Lipovei (Bianca și 
Ioan Ibrahim Drăgan), care deși trăiește de 
5 ani în Elveția, a venit să își boteze copila 
la biserica din părțile natale ale mamei.

Botezul a fost săvârșit, cu binecuvântarea 
Înaltpreasfințitului Părinte Timotei, Arhi-
episcopul Aradului și Chiriarhul locului, 

de Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul 
Eparhiei Ortodoxe Române din Ungaria, 
care este originar din aceste părți și a fă-
cut Taina Botezului pentru prunca Damla 
Anastasia Ioana Drăgan, împreună cu un 
sobor format din Părintele Valentin Săvuș-
că, Preot Paroh la Miniș și Arhidiaconul 
Emanuel Văduva, de la Catedrala Episco-
pală din Giula. Răspunsurile liturgice au 
fost date de un grup de tineri seminariști 
din Arad.

Familia celei botezate este mixtă, forma-
tă din mamă româncă și tată din Turcia, 
trecut la credința ortodoxă, ei fiind stabiliți 
de mai mulți ani în Elveția, în localitatea 
Sant Gallen și au împreună încă un băiat, 
pe nume Ioan Ibrahim, născut în anul 2014, 
în Elveția și botezat, la rândul lui în Lipo-
va, iar sora sa, botezată acum, s-a născut tot 
în Elveția, în data de 1 iulie 2019.

Astfel, biserica din Miniș s-a arătat mamă 
bună și primitoare nu doar pentru fiii săi 

din localitatea în care funcționează ea, ci și 
pentru cei plecați departe, care revin, măcar 
din când în când, acasă. Ea este închinată 
Sfinților Împărați Constantin și Elena, fiind 
construit în anul 1967, în locul unei biserici 
mai vechi, din 1794, care a fost demolată în 
timpul celui de-al Doilea Război Mondial. 
De atunci și până s-a construit biserica ac-
tuală din zid, credincioșii ortodocși români 
din acest sat au participat la Sfintele Slujbe 
săvârșite într-un locaș improvizat în casa 
parohială. Iconostasul bisericii actuale din 
Miniș este picat de renumitul pictor Ștefan 
Tenețchi.

Copila a fost împărtășită cu Sfintele Tai-
ne, potrivit rânduielilor ortodoxe, iar în zi-
lele următoare ea se va întoarce în Elveția, 
împreună cu familia sa.

biroul de presă
al episcopiei ortodoxe
române din ungaria
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slujire arhierească și ecleziarh nou la Catedrala episcopală din vârșeț,  
din episcopia daciei Felix

Duminica a 21-a după Rusalii (13 octombrie 2019) a fost prilej de bu-
curie duhovnicească pentru credincioșii Catedralei Episcopale cu hramul 
„Înălțarea Domnului” din Vârșeț, Serbia, din cadrul Episcopiei Daciei Fe-
lix, care l-au avut în mijlocul lor pe Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul 
Eparhiei Ortodoxe Române din Ungaria și Locțiitorul Episcopiei Daciei 
Felix. Ierarhul a săvârșit Sfânta 
Liturghie Arhierească, împreună 
cu un sobor format din Părintele 
Arhimandrit Macarie Țuțul, Pă-
rintele Profesor Nicolae Chifăr, 
Decanul Facultății de Teologie 
Ortodoxă „Andrei Șaguna” din 
Sibiu, Părinte Emanuel Tăpă-
lagă, Vicarul Episcopiei Daciei 
Felix, Părintele Adrian Boba, 
Parohul Catedralei Episcopale 
din Vârșeț, Arhidiaconul Ema-
nuel Văduva, de la Catedrala 
Episcopală din Giula, Ungaria și 
Diaconul Marian Păvălașcu, de 
la Catedrala Arhiepiscopală din 
Sibiu, Coordonator al Agenției 
„Basilica Travel”, filiala din Sibiu. Răspunsurile la strană au fost date în 
stil tradițional bănățean, de cântăreții Catedralei, iar la slujbă au luat par-
te credincioși ortodocși români din Vârșeț, dar și din România, din Sibiu, 
Câmpulung Muscel, Timișoara și din împrejurimi.

Cuvântul de învățătură al zilei a fost rostit de Părintele Decan Nicolae 
Chifăr, care le-a tâlcuit oamenilor semnificația pericopei evanghelice, ce 
ne vorbește în această Duminică despre sămânța și puterea Cuvântului lui 
Dumnezeu, care nu întâlnește întotdeauna în sufletele oamenilor terenul cel 
mai potrivit, dar atunci când o face, el aduce roadă multă și binecuvântare în 
viața celor care îl primesc pe el cu bucurie și inima deschisă.

Copiii și cei care s-au pregătit au fost împărtășiți cu Sfintele Taine, la 
momentul potrivit.

Un moment deosebit, în viața credincioșilor ortodocși români din Vârșeț, 
este faptul că, de acum înainte, aceștia vor avea un nou slujitor în mijlocul 
lor, în calitate de Ecleziarh al Catedralei Episcopale Românești din acest 
oraș, care în același timp va fi și Exarh al Mânăstirilor din cadrul Episcopiei 
Daciei Felix. Preasfințitul Părinte Episcop Siluan a săvârșit, la finalul Sfintei 
Liturghii, slujba de hirotesie întru Ecleziarh și Exarh pentru Părintele Arhi-
mandrit Macarie Țuțul, având în acest sens și binecuvântarea Preafericitului 
Părinte Patriarh Daniel, care are în purtare directă de grijă Episcopia Daciei 
Felix, dar și a Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Laurențiu al Ardealu-
lui, deoarece Părintele Macarie și-a desfășurat până în prezent activitatea 
în cadrul Arhiepiscopiei Sibiului. Ierarhul l-a prezentat pe noul Ecleziarh 
credincioșilor, arătând că acesta își va desfășura, de acum înainte, activita-
tea la Catedrala Episcopală din Vârșeț, lucrând împreună cu Părintele Paroh 
Adrian Boba, în folosul duhovnicesc al credincioșilor ortodocși români din 
Vârșeț, fiecare în domeniul său specific de activitate.

Părintele Arhimandrit Macarie s-a născut la Caransebeș, în părțile Bana-
tului, în data de 8 martie 1976 și a urmat în orașul său natal Școala Genera-
lă, clasele I-VIII (1982-1990), Școala de cântăreți bisericești (1990-1991) 
și Seminarul Teologic Liceal Ortodox „Ioan Popasu” (1997-2002). A făcut 
apoi cursuri universitare, în domeniul „Teologie Ortodoxă Didactică-Isto-
rie”, la Universitatea „Eftimie Murgu” din Reșița (2002-2006) și „Teologie 
Ortodoxă Pastorală”, la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Andrei Șaguna” 
din Sibiu (2015-2018), precum și un Master în Istorie și inter-confesiona-
lism, la Facultatea de Litere, Istorie și Teologie, din cadrul Universității 
de Vest, din Timișoara (2006-2008) și cursuri de Doctorat în Teologie, la 
Facultatea de Teologie Ortodoxă din Sibiu, pe care le efectuează în prezent.

A intrat în viața monahală la Mânăstirea „Piatra Scrisă”-Armeniș, din 

Episcopia Caransebeșului, unde a devenit Rasofor și a fost hirotonit Iero-
diacon, în anul 1998, a fost apoi tuns în monahism și a devenit Ieromonah 
în anul 2000, la Așezământul Social-Monahal „Nașterea Maicii Domnu-
lui” de la Băile Herculane, înființat de Înaltpreasfințitul Părinte Laurențiu 
Streza, pe vremea când era Episcop al Caransebeșului și a fost și Duhov-

nic al acestui Așezământ Mo-
nahal, între anii 2000 și 2006. 
A fost, de asemenea, Duhovnic 
al Seminarului Teologic Liceal 
Ortodox din Caransebeș (2006-
2007) și al Facultății de Teolo-
gie Ortodoxă „Andrei Șaguna” 
din Sibiu (2008-2010 și 2017 
– până în prezent), Ecleziarh al 
Catedralei Mitropolitane cu hra-
mul „Sfânta Treime” din Sibiu 
(2007-2017) și Exarh al Mânăs-
tirilor din Arhiepiscopia Sibiului 
(2015-2017) și a fost hirotesit 
Arhimandrit de Înaltpreasfințitul 
Părinte Mitropolit Laurențiu al 
Ardealului, la Praznicul Ador-

mirii Maicii Domnului din anul 2013, la Catedrala Mitropolitană din Sibiu.
Preasfințitul Părinte Siluan l-a prezentat acum credincioșilor ortodocși 

români din Vârșeț, Serbia, pe noul lor Ecleziarh și Exarh și i-a dorit Părinte-
lui Arhimandrit Macarie Țuțul multă putere de muncă și ajutor de la Bunul 
Dumnezeu în această nouă misiune bisericească încredințată! De asemenea, 
Ierarhul a adus mulțumire Părintelui Decan Nicolae Chifăr, pentru cuvântul 
de învățătură rostit în cadrul Sfintei Liturghii și pentru prezența sa la slujba 
de la Catedrala Episcopală din Vârșeț, în semn de prețuire și respect pentru 
buna colaborare și împreuna-lucrare avută cu Părintele Arhimandrit Maca-
rie până în prezent, la prestigioasa instituție de învățământ teologic ortodox 
universitar din Sibiu.

În aceeași zi, Preasfințitul Părinte Siluan, împreună cu Părintele Decan 
Nicolae Chifăr, Părintele Vicar Eparhial Emanuel Tăpălagă, Părintele Ar-
himandrit Macarie Țuțul, tânărul teolog Cosmin Magyar și alți însoțitori, 
au efectuat o vizită și la sediul Episcopiei Ortodoxe Sârbe din Vârșeț, unde 
au fost primiți cu bucurie de Preasfințitul Părinte Episcop Nikanor, căru-
ia le-a prezentat pe Părintele Arhimandrit Macarie în noua sa calitate, de 
Ecleziarh al Catedralei Episcopale din Vârșeț și Exarh al Mânăstirilor din 
Episcopia Daciei Felix, precum și pe Cosmin Magyar ca și cântăreț, la Ca-
tedrala Ortodoxă Românească din Vârșeț. Cei doi Ierarhi au evocat din nou 
bunele relații dintre cele două Biserici și Eparhii, Sârbă și Română, care 
își desfășoară activitatea în orașul Vârșeț și dorința lor de a continua și pe 
mai departe conlucrarea între ele, în același duh irenic, menționând în acest 
sens și eforturile celor doi Patriarhi, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, al 
Bisericii Ortodoxe Române și Preafericitul Părinte Irineu, al Bisericii Or-
todoxe Sârbe.

Tot în aceeași zi, Preasfințitul Părinte Siluan și ceilalți clerici români 
împreună-slujitori la slujba de la Catedrala Episcopală din Vârșeț, au fost 
oaspeții Părintelui Cristian Băbuț, Preot Paroh de la Parohia Seleuș, din 
Episcopia Daciei Felix, care și-a cinstit pe Ocrotitoarea casei sale din Vârșeț 
și a familiei sale, pe Sfânta Cuvioasă Parascheva, îndeplinind datinile pre-
văzute pentru acest prilej (tăierea colacului și sfințirea casei) și invitându-i 
pe oaspeți la o agapă frățească.

Astfel, Duminica a 21-a după Rusalii, s-a arătat pentru credincioșii orto-
docși români din Vârșeț un prilej de binecuvântare și mare bucurie duhov-
nicească, prin toate aceste evenimente la care au fost părtași.
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