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Duminica OrtODOxiei, la biserica OrtODOxă 
bulgară Din buDapesta

Duminica Ortodoxiei, 
prima Duminică din Postul 
Mare, este un prilej de bucu-
rie și de exprimare a comu-
niunii frățești, inter-ortodo-
xe, pentru creștinii ortodocși 
care trăiesc în Diasporă, sau 
în afara Țărilor tradițional 
ortodoxe.

Astfel, respectând o tradi-
ție mai veche, inițiată în Bu-
dapesta de mai mulți ani, de 
data aceasta (8 martie 2020), 
slujirea liturgică inter-orto-
doxă a avut loc la biserica 
ortodoxă bulgară, cu hramul 
„Sfinții Chiril și Metodiu”, 
din capitala Ungariei, unde 
au slujit împreună, la Sfân-
ta Liturghie, Preasfințitul 
Părinte Siluan, Episcopul 
Eparhiei Ortodoxe Româ-
ne din Ungaria și Locțiito-
rul Episcopiei Daciei Felix, 
Preasfințitul Părinte Paisie 
de Apamia, Episcop Vicar al 
Mitropoliei pentru Austria și 
Exarhatului pentru Ungaria 
al Patriarhiei Ecumenice, Pă-
rintele Arhimandrit Atanasie 
Sultanov, Exarhul Episcopi-
ei Ortodoxe Bulgare din Un-
garia, gazda și organizatorul 
slujirii inter-ortodoxe din 
acest an, Părintele Tancso 
Iancev, Parohul bisericii or-
todoxe bulgare din Budapes-
ta, Părintele Serafim Petrov, 
de la biserica „Sfântul Mare 
Mucenic Mina”, din Sofia 
(Bulgaria), Părintele Proto-
singhel David Pop, Superi-

orul Așezământului Mona-
hal Românesc „Sfântul Ioan 
Botezătorul” din Budapesta, 
Părintele Marius Maghiaru, 
Protopop Ortodox Român 

de Budapesta, Părintele Ni-
colae Pocucea, de la Paro-
hia Ortodoxă Sârbă „Sfântul 
Mare Mucenic Gheorghe” 
din Budapesta și Arhidiaco-
nul Emanuel Văduva, de la 
Catedrala Episcopală Româ-
nească din Giula.

La slujbă au luat parte cre-
dincioși din cele 5 jurisdicții 
ortodoxe din Ungaria (Mi-
tropolia de Austria și Exar-
hatul pentru Ungaria al Pa-
triarhiei Ecumenice, Eparhia 
Ortodoxă Sârbă din Ungaria, 
Eparhia Ortodoxă Română 
din Ungaria, Eparhia Orto-
doxă Bulgară din Ungaria și 
Eparhia Ortodoxă Maghiară 
din Ungaria, aflată sub juris-
dicția Patriarhiei Moscovei), 
precum și oficialități, între 
care s-au numărat Domnul 
Marius Lazurca, Ambasado-
rul României la Budapesta, 

Domnul Plamen Peykov, 
Reprezentant al Ambasa-
dei Bulgariei la Budapesta 
și Președinte al Institutului 
Cultural Bulgar din Bu-

dapesta, Domnul Eftimios 
Pantzopoulos, Ambasadorul 
Greciei la Budapesta, Dom-
nul Periklis Stivaros, Con-
sulul Ciprului la Budapesta, 
Domnul Fischl Vilmos, Se-
cretarul General al Consiliu-
lui Ecumenic al Bisericilor 
din Ungaria (CEBU), ș.a.

Cei doi Ierarhi, Român și 
Grec și ceilalți clerici au fost 
întâmpinați de dimineață, 
la intrarea în biserică, după 
care s-a continuat cu slujba 
Utreniei, luarea vremii și 
Sfânta Liturghie.

Răspunsurile liturgice, 
dar și alte citiri: Evanghelia, 
„Crezul” și „Tatăl nostru”, 
au fost date alternativ, ca 
de fiecare dată, în mai mul-
te limbi (maghiară, română, 
greacă, bulgară, slavonă și 
sârbă) de psalți de la biserica 
ortodoxă bulgară cu hramul 

„Sfinții Chiril și Metodiu”, 
din Budapesta și de alți cân-
tăreți reprezentând Exarha-
tul pentru Ungaria al Patri-
arhiei Ecumenice și Eparhia 
Ortodoxă Română din Un-
garia, contribuind și în felul 
acesta la exprimarea unității 
de credință ortodoxă, dar și a 
diversității lingvistice, a tu-
turor celor care s-au aflat îm-
preună, în duh de rugăciune, 
în această frumoasă biserică 
în stil bizantin, din capitala 
Ungariei.

Unitatea liturgică între 
ortodocșii participanți s-a 
arătat și acum, în modul cel 
mai deplin cu putință, prin 
Împărtășirea copiilor și cre-
dincioșilor cu Sfintele Taine, 
făcută de Ierarh, la momen-
tul potrivit. Între cei care 
s-au împărtășit s-a numărat 
și Domnul Ambasador Ma-
rius Lazurcă, împreună cu 
familia sa.

La vremea rostirii predi-
cii, potrivit obiceiului din 
Patriarhia Română, s-a dat 
citire Pastoralei Sfântului Si-
nod la Duminica Ortodoxiei, 
care de data aceasta a fost 
tradusă în limba maghia-
ră. Pastorala a fost citită de 
Părintele Protopop Marius 
Maghiaru, care a și tradus-o 
anterior în maghiară, pentru 
a o putea înțelege mai ușor 
toți cei prezenți la slujbă, 
aparținând mai multor Bise-

(Continuare în pag. a 2-a)
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Duminica Ortodoxiei, la biserica ortodoxă bulgară din budapesta slujbă de priveghere la catedrala din giula, pentru încetarea  
epidemiei de coronavirus

rici Ortodoxe din Ungaria. A 
fost apreciat atât conținutul 
teologic al acestui cuvânt 
pastoral, cât și îndemnul de 
întrajutorare a Parohiilor să-
race și de susținere a proiec-
telor pastorale, misionare și 
social-filantropice, prin in-
termediul Fondului Central 
Misionar (FCM), așa cum se 
face ea în Patriarhia Româ-
nă.

Preasfințitul Părinte Pai-
sie de Apamia, reprezentând 
Patriarhia Ecumenică, a adus 
mulțumire organizatorilor și 
Parohiei Ortodoxe Bulgare, 
pentru ospitalitate, Preas-
fințitului Părinte Siluan și 
celorlalți clerici împreună 
slujitori, care au arătat în pri-
mul rând unitatea Ortodoxi-
ei, prin rugăciune comună 
și împărtășirea din Unul și 
același Sfânt Potir, potrivit 
tradiției bimilenare a Bise-

ricii Ortodoxe. În contextul 
tulburărilor și temerile din 
ultima vreme, provocate de 
epidemia de coronavirus, 
Preasfinția Sa a arătat că 
Sfânta Împărtășanie a fost 
întotdeauna și va rămâne un 
Izvor de viață veșnică, și nu 
de moarte, iar Împărtășirea 
cu Sfintele Taine din același 
Potir, practicată întotdeauna 
de Biserica Ortodoxă, nu i-a 
expus pe preoții care au îm-
părtășit pe alții iar la urmă au 
și consumat Sfintele Taine, la 
îmbolnăviri de acest fel, nici 
măcar în cazul unor situații 
cu totul speciale, cum este și 
insula Spinalonga, din Creta, 
în care trăiesc doar leproși, 
iar preotul slujitor i-a împăr-
tășit întotdeauna pe credin-
cioșii săi cu Sfintele Taine și 
totuși nu s-a îmbolnăvit nici-
odată de această boală, ajun-
gând la adânci bătrânețe.

Slujirea s-a încheiat prin-

tr-o precesiune în jurul lo-
cașului de cult, cu prapuri, 
Icoane, Sfânta Cruce și Sfin-
te Moaște și citirea Crezului 
și a Sinodiconului Ortodoxi-
ei în rezumat, împărțite în 
trei părți, la cele trei opriri, 
după obiceiul din Bisericile 
de tradiție greacă și bulga-
ră, și mai ales din Patriarhia 
Alexandriei și a Ierusalimu-
lui.

Bucuria comuniunii fră-
țești inter-ortodoxe a con-
tinuat și la agapa comună, 
oferită de organizatori, care 
a urmat îndată după slujbă și 
la care au luat parte oficiali-
tăți, clerici slujitori și credin-
cioși.

Slujirea comună a crești-
nilor ortodocși din Budapes-
ta a fost inaugurată în anul 
2005, de către Preasfințitul 
Părinte Sofronie Drincec, 
actualmente Episcopul Ora-
diei, pe vremea când era con-

ducător al Eparhiei Ortodoxe 
Române din Ungaria și ea a 
fost continuată cu statornicie 
și în anii următori, de către 
Preasfințitul Părinte Episcop 
Siluan, prin slujiri liturgice 
inter-ortodoxe desfășurate 
sub protia Ierarhului român, 
ce au fost găzduite, rând pe 
rând, de mai multe dintre lo-
cașurile de cult ortodoxe din 
Budapesta, aparținând celor 
5 jurisdicții ortodoxe menți-
onate, care funcționează as-
tăzi în Ungaria. A fost pentru 
prima dată, în cadrul acestei 
tradiții, când de Duminica 
Ortodoxiei, Sfânta Liturghie 
a fost săvârșită de 2 dintre 
cei 5 Ierarhi, care poartă de 
grijă creștinilor ortodocși din 
Ungaria, ei având în sobor și 
clerici aparținând celorlalte 
jurisdicții ortodoxe.

biroul de presă
al episcopiei Ortodoxe
române din ungaria

(Urmare din pagina 1-a)  În noaptea de sâmbătă 
(28 martie 2020), la Cate-
drala Episcopală din Giula, 
Ungaria, a fost săvârșită o 
slujbă de Priveghere de toată 
noaptea, după modelul celor 
de la Muntele Athos, pentru 
alungarea epidemiei de co-
ronavirus, care s-a răspândit 
în prezent în toată lumea.

Urmând îndemnului și 
chemării la rugăciune și 
Priveghere de toată noaptea 
a Părinților de la toate Mâ-
năstirile, Schiturile și Chili-
ile din Sfântul Munte Athos, 
atât la Catedrala Episcopală 
din Giula, cât și la alte Bi-
serici și Mânăstiri din Ro-
mânia și Grecia, sau din alte 
părți, au fost săvârșite astfel 
de slujbe de Priveghere, la 
care au participat monahi și 
monahii, în vreme ce simpli 
credincioși, aflați în izolare, 
i-au însoțit cu rugăciunea 
pe aceștia, de la casele lor. 
Astfel, o rugăciune comună 
a ortodocșilor din cele două 
țări și din întreaga lume s-a 
înălțat în această noapte că-
tre Bunul Dumnezeu, Maica 
Domnului și Sfântul Mare 
Mucenic Haralambie, pentru 
a le cere să alunge această 
nouă boală molipsitoare de 
coronavirus, de la oamenii și 
bolnavii de pretutindeni și să 
aducă din nou pace, liniște și 
sănătate, în sufletele încer-
cate ale tuturor oamenilor.

Slujba de Priveghere de 
la Catedrala din Giula a fost 
săvârșită de Preasfințitul 
Părinte Siluan, Episcopul 
Eparhiei Ortodoxe Române 
din Ungaria și Locțiitorul 
Episcopiei Daciei Felix, îm-
preună cu un sobor de clerici 
de la Centrul Eparhial din 
Giula și din alte părți: Pă-
rintele Arhimandrit Calinic 

Covaci, Consilierul Admi-
nistrativ-Bisericesc al Epi-
scopiei din Ungaria și Paroh 
la Otlaca Pustă, Părintele 
Protosinghel Visarion Tu-

derici, Secretarul Eparhial 
și Părintele Marius Vidican, 
de la Parohia Bătania (Bat-
tonya). Slujba a cuprins Ve-
cernia cu Litie și Utrenia, 
dedicate Acoperământului 
Maicii Domnului, Sfântului 
Mare Mucenic Haralam-
bie și Sfinților zilei: Sfân-
tul Cuvios Ilarion cel Nou, 
Egumenul Mânăstirii Pe-
lechitului și Sfântul Cuvios 
Ștefan, Făcătorul de minuni, 
urmate de Liturghia Sfântu-
lui Ioan Gură de Aur și de 
slujba Parastasului, pentru 
credincioși, ctitori, miluitori 
și binefăcători ai Catedra-
lei din Giula, ai Episcopiei 
din Ungaria și ai Episcopi-
ei Daciei Felix, adormiți în 
Domnul, dar și pentru cei 
trecuți la cele veșnice în 
urma epidemiei cu corona-
virus. Răspunsurile liturgice 
au fost date de monahiile de 
la Centrul Eparhial din Giu-
la și de cântăreții Catedralei, 
iar la slujbă au participat și 
credincioși din Giula și din 
împrejurimi (Micherechi și 
Otlaca Pustă), deoarece în 
Ungaria încă le este îngădu-
ită prezența la sfintele sluj-
be. Între aceștia s-a numărat 
și Doamna Elvira Ardelean, 

Primarul Comunei Otlaca 
Pustă, dar și cadre didactice 
de la Liceul Românesc „Ni-
colae Bălcescu” din Giula.

Rugăciunea liturgică 

comună, a clerului și cre-
dincioșilor de la Catedrala 
din Giula, a monahilor din 
Sfântul Munte Athos și din 
alte Mânăstiri ortodoxe din 
lumea întreagă, dar și a cre-
dincioșilor, de la casele lor, 
a adus multă bucurie duhov-
nicească și mângâiere în su-
fletele tuturor participanților 
și ea este cu atât mai bine-
venită acum, când această 
nouă boală molipsitoare 
(epidemia de coronavirus) 
este în plină desfășurare în 
diferite țări din Europa, dar 
și de dincolo de ocean și de 
pe alte continente și a făcut 
numeroase victime în rândul 
oamenilor, dar și a cadre-
lor medicale care trebuia să 
aibă grijă de cei bolnavi, și 
care s-au îmbolnăvit, la rân-
dul lor, cu acest virus nou, 
ce produce multă teamă și 
îngrijorare în sufletele oa-
menilor. Astfel, Mântuitorul 
nostru Iisus Hristos, Prea-
sfânta Născătoare de Dum-
nezeu și Sfinții Tămăduitori 
au fost chemați în rugăciune 
stăruitoare, deoarece vinde-
cările minunate sunt parte 
integrantă a lucrării și acti-
vității misionare a Domnu-
lui nostru Iisus Hristos, iar 

rugăciunea, dincolo de vin-
decarea de boli, pe care o 
poate aduce în sufletului ce-
lui ce crede, este de aseme-
nea foarte importantă pentru 
că ea aduce multă liniște și 
încredere în sufletele crești-
nilor, care sunt astăzi atât de 
importante, necesare și bine-
venite.

Astfel, slujba de prive-
ghere îi reunește pe toți în 
zona binefăcătoare și sim-
bolică a rugăciunii care nu 
cunoaște granițe, atât pe cei 
prezenți la slujbă, pe cei să-
nătoși, pe cei bolnavi și pe 
cei care au grijă de ei, dar și 
pe cei care s-au mutat deja la 
cele veșnice în urma acestei 
epidemii, pentru că are pu-
tere unificatoare și revarsă 
binefaceri și tămăduiri peste 
oamenii de pe fața întregului 
pământ.

Deși în România, în Gre-
cia, Italia și în alte părți, 
credincioșii nu pot partici-
pa temporar la sfintele sluj-
be, datorită recomandărilor 
stricte la izolare, pentru a 
se evita răspândirea noului 
virus, totuși rugăciunea per-
sonală, făcută acasă, de către 
fiecare în parte, este foarte 
importantă și binevenită în 
acest context și îi unește pe 
oameni în mod spiritual, iar 
rugăciunea comună a fost 
recomandată, de asemenea, 
către toți credincioșii orto-
docși din România, la mie-
zul zilei, când în biserici și 
mânăstiri se trag clopotele 
pentru câteva minute, pentru 
a-i chema și în felul acesta 
pe oameni la rugăciune și 
comuniune.

biroul de presă
al episcopiei Ortodoxe
române din ungaria

canonul cel mare la catedrala episcopală din giula
Și la Catedrala Episcopală 

din Giula, Ungaria, potrivit 
rânduielii de la toate bisericile 
din Patriarhia Română, a fost 
săvârșită în această seara (2 
martie 2020), în prima zi 
din Postul Mare, slujba Pa-
vecerniței celei Mari și prima 
parte a Canonului cel Mare, al 
Sfântului Andrei Criteanul.

Slujba a fost săvârșită ca de 
fiecare dată, de Preasfințitul 
Părinte Siluan, Episcopul Ep-
arhiei Ortodoxe Române din 
Ungaria și Locțiitorul Episco-
piei Daciei Felix, împreună cu 
un sobor format din Părinții 
Ieromonahi și slujitori de la 
Centrul Eparhial (Arhiman-
dritul Calinic Covaci, Consil-
ierul Administrativ-Bisericesc, 
Protosinghelul Visarion Tud-
erici, Secretarul Eparhial și Ar-
hidiaconul Emanuel Văduva). 

Răspunsurile la strană au fost 
date de Maicile de la Episcopie 

și cântăreții Catedralei, iar la 
slujbă au participat credincioși 
din Giula.

Rând de rând au fost rostite 
de către cler stihurile de la cele 
9 cântări ale Canonului Mare, 

din prima zi de Post, care îm-
bină prin pilde din Vechiul și 

Noul Testament, starea sufle-
tească și duhovnicească a omu-
lui, în general și întoarcerea 
sa de la păcat, la Dumnezeu, 
cât și celelalte cântări ale Pa-
vecerniței Mari, care cuprind 

mulți Psalmi, rugăciuni, tropare 
și alte rugăciuni, specifice 
acestei slujbe, atât de îndrăg-
ite de credincioși și monahi, în 
această perioadă.

La urmă, Ierarhul i-a uns cu 
mir, în semn de binecuvântare, 
pe toți credincioșii prezenți, de 
diferite vârste, care urmează ca 
și în zilele următoare, până joi, 
să participe la aceeași slujbă. 
Canonul cel Mare, de pocăință, 
al Sfântului Andrei Criteanul, 
se face în primele 4 zile, din 
cea dintâi săptămână a Postu-
lui Mare, împărțit în 4 părți, 
și se repetă integral miercuri, 
în Săptămâna a 5-a a Postului 
Mare, doar că atunci el este in-
clus în slujba Utreniei.

biroul de presă
al episcopiei Ortodoxe
române din ungaria
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slujire arhierească la catedrala episcopală din giula,  
în Duminica sfintei cruci

În Duminica a 3-a din Postul Mare, închinată cinstirii Sfintei 
Cruci (22 martie 2020), Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul 
Eparhiei Ortodoxe Române din Ungaria și Locțiitorul Episcopiei 
Daciei Felix, a săvârșit Sfânta Liturghie Arhierească la Catedrala 
Episcopală din Giula, Ungaria, împreună cu un sobor format din 
Părintele Protosinghel Visarion Tuderici, Secretarul Eparhial și 
Părintele Teodor Marc, Parohul Catedralei și Consilierul Econo-
mic al Episcopiei. La slujbă, care potrivit îndrumărilor autori-
tăților de stat din Ungaria, deși și aici este declarată Starea de 
necesitate, s-a putut ține în interiorul locașului de cult, la această 
slujire, așadar, au participat și credincioși, care au păstrat distan-
ța de rigoare recomandată, dar s-au putut ruga după rânduielile 
Bisericii noastre Străbune, în aceste vremuri de mari încercări 
pentru oamenii din lumea întreagă.

În cuvântul de învățătură, Ierarhul a subliniat cât de impor-
tantă este tema centrală a acestei duminici pentru creștinii din 
toate timpurile, și mai ales pentru noi, cei de azi, pe care ne în-
deamnă ca și acum, oricât ne-ar fi de greu, din cauza bolilor, sau 
a temerilor de îmbolnăvire, să ne punem, totuși, nădejdea în Bu-
nul Dumnezeu și în Mântuitorul nostru Iisus Hristos și astfel, să 
ne luăm Crucea și să Îi urmăm Lui. De fapt, întotdeauna, Postul 
Mare și Sfintele Paști au fost despre cum se poate birui moartea și 
teama cea mai mare, existențială, a omului, în fața ei și nu despre 
simple tradiții străvechi, despre mâncare, sau băutură. Hristos a 

biruit moartea, o dată pentru totdeauna și cei care Îl urmează și 
vor îndrăzni să își pună nădejdea în El, vor dobândi și ei această 
putere de a nu se mai teme atât de mult de moarte și de a avea, cu 
bucurie, nădejdea dobândirii vieții celei veșnice, prin Iisus Hris-
tos, Domnul și Mântuitorul nostru. Totodată, Ierarhul a încercat 
să îi încurajeze pe oameni, deoarece în aceste vremuri este multă 
nevoie și de așa ceva și să îi îndemne, pe de o parte să respecte 
îndemnurile autorităților, dar și să aibă grijă de toți cei vârstnici, 
sau de cei aflați în nevoie. Și mai ales, fie că vom sta în casă, sau 
vom putea veni la Biserică, în orice vremuri și împrejurări, să nu 
ne despărțim cu nici un chip de Dumnezeu, Care ne poartă de 
grijă tuturor și este stâncă de neclintit în vremuri de furtună.

Au fost împărtășiți cei care s-au pregătit pentru aceasta, iar la 
final a fost citită și rugăciunea pentru îndepărtarea noii boli mo-
lipsitoare, pentru sănătatea oamenilor din lumea întreagă și însă-
nătoșirea celor bolnavi, pentru întărirea medicilor, a asistenților 
medicali și a tuturor celor care cu dragoste și jertfelnicie au grijă 
de cei bolnavi și pentru ajutorarea tuturor pentru a putea trece cu 
bine și peste această încercare și a fost, apoi, anunțat programul 
de slujire pentru săptămâna viitoare, care cuprinde și Praznicul 
Bunei Vestiri, ce va avea loc, cu ajutorul lui Dumnezeu, în data 
de 25 martie.

biroul de presă al episcopiei Ortodoxe 
române din ungaria
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slujire arhierească de bunavestire,  
la catedrala episcopală din giula

La Praznicul Buneivestiri din acest an (25 martie 2020), 
Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Eparhiei Ortodoxe 
Române din Ungaria și Locțiitorul Episcopiei Daciei Felix, a 
săvârșit Sfânta Liturghie Arhierească în Catedrala Episcopală 
din Giula, Ungaria, împreună cu Părintele Protosinghel Visarion 
Tuderici, Secretarul Eparhial și Părintele Teodor Marc, Parohul 
Catedralei și Consilierul Economic al Episcopiei. La fel ca și 
la slujba de duminică și urmând celor stabilite în Ungaria, care 
oferă cultelor libertate deplină de acțiune în privința activităților 
lor, la slujbă au participat și credincioși din Giula. Aceștia au 
respectat distanța recomandată între ei, de către autoritățile san-
itare.

În cuvântul de învățătură, Ierarhul a vorbit despre Praz-
nicul Buneivestiri și darul cel mare făcut oamenilor de către 
Dumnezeu, prin Întruparea Fiului Său din Preacurata Fecioară 
Maria, care prin viața sa curată, prin smerenie și multă rugăci-
une s-a învrednicit a se uni cu Dumnezeu, prin această mare 
taină și lucrare dumnezeiască, iar prin Maica Domnului, întrea-
ga omenire a primit darul și posibilitatea de a reface iarăși, în 
mod deplin, legătura personală cu Dumnezeu. Acest lucru este 
cu atât mai important astăzi, în vremurile de încercare, izolare 
și temere, aduse în lumea întreagă de epidemia de coronavirus, 
iar legătura cu Mântuitorul Iisus Hristos, Cel Care dăruiește vin-
decare sufletească și trupească tuturor celor vin la El cu cred-

ință și Îi cer ajutorul și Care îi întărește pe aceștia din punct de 
vedere sufletesc și le dăruiește pace și liniște, este de asemenea 
esențială, binevenită și foarte necesară.

La final, Ierarhul a adus la cunoștința credincioșilor îndemnul 
la rugăciune comună, în mijlocul zilei, primit de la Cancelaria 
Sfântului Sinod, care este, la rândul său binevenit și aducător 
de mângâiere, comuniune și solidaritate, în aceste vremuri de 
izolare și i-a anunțat, de asemenea, despre slujba de priveghere, 
care va fi săvârșită vineri noaptea, în Catedrala Episcopală din 
Giula, cu începere de la ora 22 a Ungariei, în duh de comuni-
une deplină, de credință și de rugăciune, cu Părinții din Sfântul 
Munte Athos, care tot atunci, vor săvârși o slujbă de priveghere 
de toată noaptea, pentru îndepărtarea acestui rău adus de epide-
mie în viața omenirii și care i-au chemat la rugăciune comună pe 
creștinii din lumea întreagă.

Bunul Dumnezeu și Maica Domnului să aducă în sufletele 
tuturor celor care cred și îi cinstesc pe Ei, vestea cea bună a legă-
turii personale cu Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, 
întărirea acestei legături, vindecare de boli, odihnă sufletelor ce-
lor adormiți din cauza noii boli molipsitoare și mult ajutor celor 
bolnavi și celor care poartă grijă de ei!
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