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† SILUAN

din mila lui Dumnezeu
Episcopul Eparhiei  
Ortodoxe Române  

din Ungaria și Locțiitorul  
Episcopiei Daciei Felix

Iubitului cler, cinului mona-
hal şi drept-măritorilor creş-
tini și creștine din cele două 
Eparhii: Episcopia Ortodoxă 
Română din Ungaria și Epi-
scopia Daciei Felix, har, milă, 
bucurie și pace de la Dumne-
zeu Tatăl și de la Fiul Său, Cel 
Unul-Născut, mai înainte de to-
ții 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 pă-
rintească dragoste, în Hristos 
Domnul și frățească îmbrăți-
șare!

Iubiţi fraţi şi surori în  
Hristos Domnul,

În cântec de colindă și în 
bucuria sfântă a Crăciunului, 
dăm slavă lui Dumnezeu, Stă-
pânul întregului Univers, dar și 
al timpului, al zilelor și anilor 
pe care Tatăl le-a pus întru a Sa 
stăpânire (Faptele Apostolilor 1, 
7), că ne-a învrednicit pe toți să 
trecem peste încă un an din viața 
noastră și să ajungem la Sărbă-
toarea cea mult așteptată și plină 
de bucurie a Nașterii Domnului.

Pe măsura trecerii anilor și 

a înaintării noastre în vârstă, a 
apropierii inevitabile de vremea 
bătrâneților, dar și de Dumne-
zeu, dimpreună cu sporirea în 
înțelepciune, adusă de experien-
ța vieții, înțelegem mai bine că 

toate lucrurile din lumea aceasta 
sunt trecătoare, dar și că viața 
noastră aici, pe pământ, are un 
rost. Pe care ni-l descoperă Cră-
ciunul, dar și bucuria copiilor, 
care primesc daruri, cântă colin-
de și iubesc mult această Sărbă-
toare, căci din gura pruncilor și 
a copiilor Ți-ai pregătit laudă! 
(Matei 21, 16).

Praznicul Crăciunului are în 
centrul Său Nașterea dumneze-

iescului Prunc Iisus Hristos, din 
Preacurata Fecioară Maria, iar 
acest eveniment are semnificații 
multiple.

Mai întâi, că se împlinea, 
astfel, făgăduința făcută dintru 

început, de Dumnezeu, primi-
lor oameni, celei dintâi familii 
a neamului omenesc, lui Adam 
și Evei, după căderea acestora 
în păcat, prin neascultare, după 
pedepsele pe care le-au atras 
asupra lor și după izgonirea lor 
din Rai. Și anume, venirea unui 
Mântuitor, Care îi va izbăvi pe 
ei de dușmanul cel nevăzut și în-
verșunat al neamului omenesc, 
ce i-a împins pe aceștia pe calea 

pierzării, prin stimularea orgo-
liului și a curiozității lor și prin 
înșelăciune.

Venirea lui Mesia, Cel înde-
lung așteptat și vestit de Pro-
oroci, are loc în chipul cel mai 
smerit și firesc cu putință: prin 
Nașterea Sa, ca Prunc din Fe-
cioara Maria, Care însă, unește 
în Sine Cerul și Pământul, pen-
tru că El este, în același timp, 
Fiul Omului și Fiul Cel veșnic al 
Tatălui Ceresc, Născut din Aces-
ta, mai presus de puterea noastră 
de înțelegere și mai înainte de a 
fi lumea.

După izgonirea din Rai și 
schimbarea în rău a condiției 
existențiale a primilor oameni 
și a urmașilor lor, era lucrul cel 
mai bun care se putea întâmpla 
neamului omenesc, și anume 
venirea lui Mesia, Care la vre-
mea potrivită, va avea un efect 
mântuitor și determinant asupra 
tuturor oamenilor.

Deși avea toată puterea, în 
Cer și pe pământ (Matei 28, 18), 
Dumnezeu alege calea smere-
niei și lucrează această mântui-
re întru multă răbdare, după ce 
Pruncul va crește mare și își va 
începe activitatea și propria Sa 
lucrare, despre care ne mărturi-
sesc mai pe îndelete toate cele 
patru Sfinte Evanghelii.

Mântuirea se lucrează prin 
oameni, și mai exact printr-o altă 
familie binecuvântată, a Drep-
tului Iosif și a Sfintei Fecioare 
Maria, logodnica sa, care știu 
să Îi poarte de grijă Pruncului 
Iisus, la fel ca și în cazul orică-
rei familii obișnuite, până când 
Acesta va crește mare, iar prin 
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Jertfa și Învierea Sa va lucra în 
mod concret această mântuire. 
Despre începutul lui Iisus, în 
viața Sa pământeană și în istoria 
mântuirii neamului omenesc, ne 
vorbește Praznicul Crăciunului. 
Vedem, astfel, importanța fami-
liei în istoria lumii și lucrarea 
specială a lui Dumnezeu față de 
aceasta.

Dreptmăritori creștini și 
creștine,

Venirea în lume a lui Dum-
nezeu în chipul minunat descris 
nouă de Sfânta Scriptură și de 
credința creștină, dar și de tra-
diția îndelungată a Poporului 
Român, care a știut întotdeau-
na să-și îndrepte cugetul și ini-
ma către Cer, prin rugăciune și 
a dat naștere unor colinde atât 
de frumoase și unor tradiții și 
obiceiuri care ne vorbesc până 
astăzi despre Nașterea Domnu-
lui, arată faptul că, în ființa Sa, 
acest Popor a reușit să înțelea-
gă esența mesajului creștin și 
să îl asimileze, prin mulți dintre 
membrii săi.

Dovadă sunt atâtea biserici 
și mânăstiri creștine, ridicate 
mereu, de-a lungul secolelor și 
răspândite peste tot, pe pămân-
tul sfânt al Patriei noastre, în 
locurile consacrate și cunoscute 
deja de toată lumea, la mânăstiri 
vestite din părțile Moldovei, la 
Putna, Voroneț, Neamț, sau Si-
hăstria; din Țara Românească, 
la Cozia, Tismana, sau Bistrița 
Olteană; în Ardeal, la Râmeț, 
sau la Hodoș-Bodrog, în părțile 
Banatului. Prin Catedralele, de 
ieri și de azi, din marile, sau mai 
micile orașe, din capitală, de la 
București, din Alba Iulia, Târ-
goviște, Craiova, Iași, Oradea, 
Timișoara, sau Arad, dar și din 
alte părți. Precum și prin astfel 
de biserici românești, vechi de 
una, sau mai multe sute de ani, 
care înconjoară granițele Țării, 
de jur-împrejur, din Basarabia și 
Bucovina, Ungaria, Serbia, sau 
din Sudul Dunării, în care sfin-
tele slujbe s-au făcut și se fac 

necontenit, până astăzi, în dul-
cele grai românesc. Dar și prin 
alte biserici, ce au dus sufletul și 
tradițiile românești la Muntele 
cel Sfânt al Atonului, în Locu-
rile Sfinte în care a trăit Hristos, 
precum și la românii din Europa 
Occidentală, Centrală și Me-
ridională (la Paris, Nürnberg, 
München, Roma, Lisabona, sau 
Madrid), dar chiar și dincolo de 
ocean, până la mari depărtări, 
unde frații noști au plecat să își 
găsească un rost, în America de 
Nord, sau chiar și în cea de Sud, 
în Canada și până în îndepărtata 
Australie.

Peste tot se înalță sfinte ru-
găciuni în limba română, iar su-
fletul românesc dreptmăritor își 
găsește liniștea și unitatea prin 
rugăciunea unică a Sfintei Li-
turghii și mai ales prin Hristosul 
Euharistic, Care Se sfințește pe 
Mesele Sfintelor Altare Româ-
nești din lumea întreagă, prin 
rugăciunile Părinților Români 
și se dă spre mâncare credin-
cioșilor, spre iertarea păcatelor 
și viața cea veșnică, dar și pen-
tru unirea tuturor într-un singur 
cuget românesc, însă și creștin, 
spre toate celelalte Neamuri și 
Popoare Ortodoxe, căci prin 
Hristos noi suntem toți, fii și 
fiice ai aceluiași Părinte Ceresc, 
chiar dacă fiecare poartă și o 
pecete specială, a Neamului din 
care provine.

În această mișcare universa-
lă, pornită în lume de Nașterea 
Domnului, în care și Poporul 
Român, prin strămoșii noștri și 
atâtea alte generații ce le-au ur-
mat, și-au găsit rostul lor creștin 
și românesc, iată că ne numărăm 
și noi, în acest An al Mântui-
rii, din cel de-al treilea mileniu 
creștin, dând slavă lui Dumne-
zeu pentru toate darurile Sale și 
bucurându-ne și noi, în aceste 
zile, de Nașterea lui Hristos.

Iubiţi fii şi fiice  
duhovnicești,

Chiar dacă am evocat, cu 
multă bucurie, aceste mărturii 
de necontestat ale trăirii și măr-
turisirii românești și ortodoxe, 

în Țară, în jurul granițelor ei și 
chiar până la marginile pămân-
tului, totuși suntem departe de a 
crede ca am fi desăvârșiți, mai 
buni ca alții, creștini întăriți în 
identitatea și rostul lor, sau că 
nu am mai avea nimic de fă-
cut. Ci, dimpotrivă, este destul 
să aruncăm o privire în jurul 
nostru și să vedem că, deși am 
primit atât de multe daruri, în 
decursul istoriei, de la Bunul 
Dumnezeu, deși ne-am învred-
nicit să avem din rândul nostru 
și în bisericile noastre mulți 
oameni Sfinți, precum Sfântul 
Dimitrie cel Nou din Basarabi, 
Sfânta Cuvioasă Parascheva de 
la Iași, Sfânta Muceniță Filofte-
ia de la Curtea de Argeș, Sfântul 
Cuvios Grigorie Decapolitul de 
la Bistrița, Sfânta Cuvioasă Te-
odora de la Sihla, Sfântul Iosif 
cel Nou de la Partoș, Sfântul Ni-
codim cel Sfințit de la Tismana, 
Sfântul Calinic de la Cernica, 
Sfântul Paisie Velicicovshi de 
la Neamț, Sfântul Ioan cel Nou 
de la Prislop, Sfântul Ierarh An-
drei Șaguna, Sfântul Ierarh Gri-
gorie Dascălul, Sfântul Ierarh 
Martir Antim Ivireanul și atâția 
alți Sfinți, totuși în Țară și între 
români există încă prea mul-
tă dezbinare, credința creștină 
dreptmăritoare nu sălășluiește 
în toți, sunt mulți care nu îi mai 
înțeleg bine rosturile, puterea și 
valoarea ei și ajung chiar să lup-
te contra Bisericii Străbune, iar 
între aceștia se numără și mulți, 
prea mulți tineri.

Nici nu putem să ne plân-
gem, ca și cum am fi mai orop-
siți, sau mai răi decât alții, decât 
alte Popoare și Neamuri crești-
ne, sau nu, însă luând aminte la 
cele bune și mai puțin bune ale 
noastre, la cele pe care le-am 
primit și le-am pus în valoare, 
aducând roade atât de frumoa-
se, de-a lungul veacurilor și la 
cele pe care nu am reușit încă, 
să le facem, să aducem slavă și 
mulțumire Bunului Dumnezeu, 
Care pentru noi, pe pământ a ve-
nit și S-a născut dintr-o Fecioară 
Curată și să-L rugăm stăruitor 
pe Acesta ca să nu ne lipseas-
că nici pe mai departe de darul 

Său! Ci, așa precum ni S-a des-
coperit nouă și tuturor celor care 
L-au cunoscut și L-au iubit mai 
înainte, din Neamul nostru Ro-
mânesc, dar și din alte Neamuri 
și Popoare Creștine, tot așa, Să 
se facă El cunoscut, așa cum știe 
mai bine și tuturor celor care nu 
Îl cunosc încă, dar care, fără să 
știe, poate că tot pe El Îl caută. 
Și mai ales, celor mai tineri din-
tre noi, frați ai noștri mai mici, 
care provin din același Neam ca 
și noi și care au, asemenea nouă, 
aceeași moștenire sfântă și che-
mare deplină spre viața creștină 
ortodoxă, pe care și strămoșii 
noștri o au trăit!

Să ne ajute Bunul Dumnezeu 
pe toți să ne găsim rostul și să 
ne îndeplinim misiunea, să ne 
bucurăm de Dumnezeu și de 
semenii noștri, să ne bucurăm 
în aceste zile, cu bucurie mare, 
dimpreună cu magii de odini-
oară, cu păstorii și cu îngerii lui 
Dumnezeu din Cer, de Nașterea 
în lume a lui Hristos, pentru noi, 
oamenii și pentru a noastră mân-
tuire, să o putem vesti pe aceas-
ta, poruncile, rânduielile, dar și 
darurile lui Dumnezeu, fraților 
noștri și astfel, cu mare bucurie, 
cu toți împreună, Români și alte 
Popoare Dreptmăritoare, din 
Țară și de dincolo de hotarele ei, 
să-L slăvim pe Dumnezeu și să 
strigăm, din adâncul inimii, cu 
glasul cel lin al colindei: „Lău-
dați 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 2019.

(Urmare din pag. 1-a)  
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Hramul Catedralei Episcopale din Giula
Sfântul Ierarh Nicolae este și Ocrotitorul 

Catedralei Episcopale din Giula, Ungaria, care 
astfel, la Sărbătoarea de peste an a Sfântului (6 
decembrie 2019), și-a sărbătorit Hramul.

Cu acest prilej, Preasfințitul Părinte Siluan, 
Episcopul Eparhiei Ortodoxe Române 
din Ungaria, a săvârșit Sfânta Litur-
ghie Arhierească, împreună cu clericii 
Episcopiei, de la Centrul Eparhial, din 
Giula și împrejurimi, de la Parohia și 
Așezământul Monahal Românesc din 
Budapesta și de la celelalte Parohii, 
din Bihorul Unguresc (Hajdú Bihar), 
din județele Bichiș (Békés) și Cion-
grad (Csongrád) și de la Seghedin. 
Răspunsurile liturgice au fost date, 
cu profesionalism, de Corul „Anasta-
sis” de la Catedrala Episcopală Nouă 
„Adormirea Maicii Domnului”, din 
Deva, condus de Domnul Dirijor 
Dorin Kladni, iar la slujbă, alături de 
credincioșii giulani și din alte locali-
tăți apropiate, sau din România, au participat și 
mai multe oficialități, între care s-au numărat 
Domnul Marius Lazurca, Ambasadorul Româ-
niei la Budapesta, Domnul Florin Trandafir Va-
siloni, Consulul General al României la Giula, 
Domnul Szebellédi Zoltán, Vicepreședintele 
Consiliului Județean Bichiș (Békés), Domnul 
Berthold Netea, Vicepreședintele Autoguvernă-
rii pe Țară a Românilor din Ungaria (AȚRU), 
Doamna Mariana Negrău Vetro, Directorul 
Centrului de Documentare și Informare al 
AȚRU, Domnul Vasile Sucigan, Președintele 
Autoguvernării Românești Locale din Giula, 
Doamna Elvira Ardelean, Primarul localității 
Otlaca Pustă, Doamna Eva Iova-Șimon, Di-
rectorul Săptămânalului „Foaia Românească”, 
reprezentanți de la Săptămânalul „Cronica” al 
AȚRU, Profesoare și Învățătoare, dimpreună 
cu elevi de la Școala Generală și Liceul Româ-
nesc din Giula, ș.a.

În cuvântul de învățătură, Ierarhul a vorbit 

despre Sfântul Ierarh Nicolae, Arhiepiscopul 
Mirelor Lichiei, care prin viața, virtuțile și lu-
crarea sa, s-a arătat ca un slujitor și om al lui 
Dumnezeu, ce a răspândit multă bunătate și mi-
lostenie, în jurul său, fiind un apărător al dreptei 

credinței, un părinte duhovnicesc și un model 
pentru adevăratul rost al omului în viață, îm-
plinit prin credință și slujirea lui Dumnezeu și 
a semenilor.

Din programul acestei zile speciale, de săr-
bătoare, dedicate Sfântului Ierarh Nicolae, au 
mai făcut parte și o minunată serbare, oferită la 
final, în cinstea sa, ca de fiecare dată, cu multă 
sensibilitate și dăruire, de elevi din clasele 1-8, 
îndrumați de Doamna Învățătoare Eva Sabău, 
precum și un concert de colinde, susținut de 
Corul din Deva.

Au fost săvârșite, de asemenea, rugăciuni 
de pomenire pentru ctitorii Catedralei, pentru 
clericii și credincioșii ei, dar și pentru alți cre-
dincioși trecuți la cele veșnice.

Preasfințitul Părinte Siluan le-a mulțumit 
tuturor, pentru prezență și contribuția lor în 
pregătirea acestei slujbe de hram, pentru îm-
podobirea bisericii, cu icoane și covoare, prin 
fonduri oferite de credincioși din Lipova, Arad 

și Brașov, dar și de Părinți și Maici de la Epi-
scopie și credincioși din Giula, a mulțumit unor 
instituții care au ajutat Episcopia, ca în fiecare 
an, în achiziționare unor pachete cu dulciuri 
oferite copiilor de la Școala Generală, Liceul și 

Grădinița Românească din Giula, dar 
și membrilor Corului: Autoguvernarea 
pe Țară a Românilor din Ungaria, Cen-
trul de Documentare și Informare al 
AȚRU, Autoguvernarea Românească 
din Județul Bichiș și Autoguvernarea 
Românească Locală din Giula, Auto-
guvernarea Românească a Sectorului 
7 din Budapesta (din cartierul Elisabe-
ta-Erzsébetváros), precum și Fondului 
„Gabriel Bethlen”, din cadrul Cancela-
riei Primului Ministru, din Budapesta, 
care, prin concurs, ca în fiecare an, a 
sprijinit sărbătoarea hramului, prin 
agapa festivă oferită cu acest prilej.

Copiilor și membrilor Corului le-
au fost împărțite, la final, pachete cu 

dulciuri, iar toți credincioșii au primit anaforă 
și cozonac, binecuvântat cu prilejul Sărbătorii 
Hramului Catedralei Episcopale din Giula.

Manifestarea s-a încheiat printr-o agapă co-
mună, oferită membrilor Corului, oficialităților, 
clerului și tuturor celorlalți invitați, la sala fes-
tivă a Liceului Românesc din Giula.

Astfel, prin rugăciunile și darurile oferite în 
zilele precedente copiilor de la Liceul Româ-
nesc, Școala Generală și Grădinița Românească 
din Giula și prin slujirea liturgică și celelalte 
programe de la Catedrală, din ziua de prăznuire 
a Sfântului Ierarh Nicolae, acesta a fost cinstit 
așa cum se cuvine și de credincioșii ortodocși 
români, din Giula, de diferite vârste, pe care îi 
are în purtarea sa de grijă.

Biroul de Presă
al Episcopiei Ortodoxe
Române din Ungaria

Slujbă de „te Deum”, în așteptarea Sărbătorii Sfântului Nicolae,  
la Liceul Românesc din Giula

Sfântul Ierarh Nicolae, Arhiepiscopul Mirelor Lichiei, este și Ocro-
titorul Catedralei Episcopale Românești din Giula, Ungaria, fiind sărbă-
torit atât de credincioșii acestui sfânt locaș de cult, cât și de elevii Școlii 
Generale și ai Liceului Românesc „Nicolae Bălcescu” din Giula, care an 
de an iau parte la sfintele slujbe, sau îi primesc pe slujitorii Catedralei în 
mijlocul lor, pentru a aduce împreună, cinstire Sfântului Nicolae.

În acest context și la fel ca și în anii trecuți, Preasfințitul Părinte Siluan, 
împreună cu un sobor de clerici, format din Părintele Arhimandrit Calinic 
Covaci, Consilierul Administrativ-Bisericesc al Episcopiei, Părintele Pro-
tosinghel Visarion Tuderici, Secretarul Eparhial, Părintele Florin Olteanu, 
Protopop de Giula și Arhidiaconul Emanuel Văduva, de la Catedrală, au 
săvârșit miercuri, 4 decembrie 2019, slujba de „Te Deum” în sala festivă a 
Liceului Românesc din Giula, în prezența tuturor celor circa 450 de elevi, 
din cele 12 clase (1-12) și a cadrelor didactice care predau la acest Liceu.

Slujba a fost precedată de un foarte frumos min-concert de colinde, 
oferit tuturor participanților de un grup de elevi din clasele 1-4, condus 
de Doamna Învățătoare Eva Sabău, care i-au introdus astfel, pe toți, în 
atmosfera tradițională românească a Sfintelor Sărbători.

La sfârșitul slujbei, Preasfințitul Părinte Episcop Siluan le-a vorbit tu-

turor despre persoana și mesajul acestei Sărbători, care ni-l aduce înainte 
pe Sfântul Nicolae, credința în Bunul Dumnezeu și slujirea Lui, precum 
și bunătatea față de semeni, care l-au călăuzit pe acesta în toată viața sa, 
iar apoi Ierarhul i-a binecuvântat pe toți și le-a împărțit elevilor pachete 
cu dulciuri, la fel ca în fiecare an. În achiziționarea acestora, la fel ca de 
fiecare dată, Episcopia a beneficiat de sprijinul Autoguvernării pe Țară a 
Românilor din Ungaria (AȚRU), al Uniunii Culturale a Românilor din 
Ungaria (UCRU), al Centrului de Documentare și Informare al AȚRU, al 
Autoguvernării Românești din județul Bichiș (Békés), al Autoguvernării 
Românești Locale din Giula și al Autoguvernării Românești din cartierul 
Elisabeta (Erzsébetváros), sectorul VII, din Budapesta.

O acțiune asemănătoare va avea loc mâne, 5 decembrie 2019 și la Gră-
dinița Românească din Giula, iar la sărbătoarea propriu-zisă a hramului 
Catedralei, vor participa, de asemenea, elevi de la Școala Generală și Li-
ceul Românesc din Giula, care vor prezenta, la finalul slujbei, serbarea 
tradițională de Sfântul Nicolae.
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Daruri de crăciun, de la românii din micherechi,  
pentru familii mai nevoiașe din românia

Potrivit obiceiului, devenit deja tradiție, în preajma 
Sărbătorii Nașterii Domnului (în data de 23 decembrie, 
din acest an, 2019), tinerii și credincioșii din localitatea 
Micherechi, Ungaria, au venit în România, la familii mai 
nevoiașe, din mai multe Parohii, din cadrul Arhiepiscopiei 
Timișoarei, pentru a le 
împărți daruri de Cră-
ciun.

Evenimentul carita-
tiv-social a avut loc cu 
binecuvântarea Înalt-
preasfințitului Părinte 
Ioan, Arhiepiscopul 
Timișoarei și Mitro-
politul Banatului și cu 
participarea Preasfin-
țitului Părinte Siluan, 
Episcopul Eparhiei 
Ortodoxe Române din 
Ungaria, care a însoțit 
grupul de români din 
Micherechi, implicați 
în această activitate. 
Din grup au mai făcut parte și Părintele Protosinghel Visari-
on Tuderici, Secretarul Eparhial al Episcopiei din Ungaria 
și Profesor de Religie la Școala Generală Românească din 
Micherechi, Arhidiaconul Emanuel Văduva, de la Catedra-
la Episcopală din Giula și Domnul Robert Ruja, Președin-
tele Asociației Caritativ-Sociale „Miruna”, din Micherechi. 
Grupul, format din 24 de persoane, a pornit dis-de diminea-
ță din localitatea lor de domiciliu, cu 7 mașini, în care au 
fost depuse pentru transport, la fel ca și în anii trecuți, tone 
întregi de produse alimentare, îmbrăcăminte și încălțămin-
te pentru copii și familii, jucării, dulciuri, produse electro-
casnice, articole de mobilier, medicamente și alte obiecte, 
adunate cu sârguință în perioada Postului Crăciunului și de-
pozitate temporar, în spații libere de la Școala Generală din 
localitate. În acest an, au fost adunate 13 tone de produse, 
în total, dintre care 5 tone de alimente.

Printr-o colaborare foarte bună cu Departamentul de 
Asistență Socială al Arhiepiscopiei Timișoarei, cu Părin-
tele Cristian Pavel, Conducătorul Departamentului și Pre-
ședintele Fundației „Filantropia” – Timișoara și cu Preoții 
Parohi din localitățile vizitate, au fost identificate concret 
familiile care urmau să fie ajutate și trebuințele lor și le-au 
fost împărțite darurile aduse și oferite cu multă dragoste, 
în Hristos Domnul, de micherecheni. Astfel, au fost ajutate 

câteva zeci de familii, din mai multe localități, din Jude-
țul Timiș, situate în apropierea graniței cu Serbia: Stamora 
Germană, Banloc, Livezile și Partoș.

Grupul din Micherechi, foarte bine organizat și însoțit 
de Preasfințitul Părinte Siluan și Părintele Protosinghel 

Visarion Tuderici, din 
Ungaria, precum și 
de Preotul Paroh din 
fiecare Parohie menți-
onată (Părintele Geor-
gian Popovici, Paroh 
la Stamora Germană, 
Părintele Ciprian Boș-
ca, Paroh la Banloc, 
Părintele Daniel Ru-
san, Paroh la Livezile 
și Părintele Stareț Var-
laam Almăjanul, de 
la Mânăstirea Partoș, 
care zilnic, la cantina 
socială a Mânăstirii, 
hrănește peste 50 de 
copii și între 50-60 de 

adulți), au fost întâmpinați la biserică de Părinții Parohi și 
împreună cu aceștia, au intrat în fiecare casă și au împărțit 
darurile aduse, pregătite pe categorii de vârstă și pe fami-
lie, întâlnindu-se și cunoscându-se cu destinatarii lor, care 
au primit binecuvântare arhierească și bucurie, în prag de 
Sărbători.

Copiii au beneficiat de o atenție specială din partea vi-
zitatorilor lor, fiind foarte încântați să îl întâlnească, astfel 
și pe Moș Crăciun, venit de la românii din Ungaria, care 
le-a împărțit dulciuri, daruri și multe jucării și pe care l-au 
colindat, sau i-au spus poezioare de Crăciun.

Întreaga acțiune a fost încununată de bucuria comuniu-
nii, a cunoașterii reciproce, a solidarității și într-ajutorării, 
atât de benefice și binevenite tuturor.

Activitățile social-caritative ale tinerilor și credincioși-
lor din Micherechi au început acum 12 ani și s-au dezvoltat 
mult, de la an la an, implicând tot mai multă lume și întrea-
ga localitate, în această perioadă a Postului Crăciunului și 
ele aduc multă bucurie sufletească, atât în sufletele celor 
care au putut să ajute, cât și ale celor care au primit darurile 
oferite lor, din Ungaria și România, dimpreună cu dragos-
tea românilor din Micherechi.

Biroul de Presă al episcopiei  
Ortodoxe Române din Ungaria

BULETINUL EPISCOPIEI - Periodic lunar al Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria. Editor şi redactor responsa-
bil: Prot. marius maghiaru. Redacţia: 5700 Giula, Parcul Sf. Nicolae nr. 2. Internet: www.ortodoxia.hu. Telefon: 66/361-
281, 66/463-880. Fax: 66/463-867. A lap nyilvántartasi száma: ISSN 2062-7343 Tiparul: Földesi Nyomda Kft., 5630 Békés, str.  
Verseny nr. 4. Director: Földesi Zoltán. A havilap megjeleneset biztosítja a „Bethlen Gábor”Alapkezelő Zrt. Apariţia publicaţiei este asigurată 
de Fondul de Administrare „Bethlen Gábor” din cadrul Cancelariei Primului Ministru.


