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ScriSoare PaStorală  
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† Siluan

din mila lui Dumnezeu
episcopul eparhiei  
ortodoxe române  

din ungaria  
și locțiitorul episcopiei 

Daciei Felix

Iubitului cler, cinului mo-
nahal şi dreptmăritorilor 
creştini din sfânta și de 

Dumnezeu păzita Episco-
pie Ortodoxă Română din 
Ungaria, har, milă şi pace 
de la Dumnezeu Tatăl și de 
la Domnul și Mântuitorul 
nostru Iisus Hristos, Cel 

Înviat a treia zi din morți și 
de la Duhul Sfânt, iar de la 
noi părintească dragoste, 
frățească îmbrățișare și 

binecuvântare!

iubiţi fraţi şi surori în 
Hristos Domnul,

Hristos a înviat!

Din darul lui Dumnezeu 
care se revarsă neîncetat și 
neabătut asupra noastră și a 
lumii întregi și prin purtarea 
de grijă a Tatălui Ceresc, am 
reușit să ajungem și în acest 
An al Mântuirii, 2020, la Săr-
bătoarea cea Mare și plină de 
lumină a Învierii Domnului: 
„Paștile Domnului, Paștile! 
Că din moarte la viață și de pe 
pământ la Cer, Hristos-Dum-
nezeu ne-a trecut pe noi, cei 
ce cântăm cântare de biruin-
ță!” .

Învierea Domnului, petre-
cută în taina tăcută a nopții și 
descoperită Femeilor Mirono-
sițe „duminică, dis-de-dimi-
neață, pe când răsărea soare-
le” , a rămas neschimbată și 

își revarsă până astăzi razele 
binefăcătoare asupra întregu-
lui neam omenesc. Totuși, de 
această dată ea este sărbători-
tă de creștinii de pretutindeni 

în condiții cu totul speciale. 
Teama de o nouă boală molip-
sitoare, venită din partea unui 
virus care, paradoxal, poartă 
numele de coroană, însoțită de 
mult necunoscut și îngrijorare 

strecurată puternic în sufletele 
oamenilor, precum și măsuri-
le de izolare nemaiîntâlnite de 
multe zeci de ani, din vremea 
unor războaie mondiale, au 

făcut ca aproape patru miliar-
de de oameni să fie nevoiți să 
stea închiși în casele lor. Prin-
tre acești extrem de mulți izo-
lați se numără și creștini din 
lumea întreagă, care la rândul 
lor, au fost nevoiți să rămână 
departe de sfintele biserici și 
de Jertfa Euharistică mântu-
itoare a Celui Care a biruit 
moartea și a dăruit viață veș-
nică la tot neamul omenesc.

Grija pentru menținerea 
sănătății și protejarea celor 
mai în vârstă și vulnerabili de 
expunerea la îmbolnăvire și 
chiar moarte, precum și dis-
pozițiile date cu strictețe de 
autoritățile competente, sub 
forma unor ordine cu putere 
de lege, au adus pe oameni în 
această stare de izolare. Toto-
dată, aceste ordine au provo-
cat și multă durere în sufletele 
creștinilor, și mai ales ale ce-
lor râvnitori, care erau obiș-
nuiți cu prezența lor la sfintele 
slujbe și la toate rânduielile ti-
piconale din Săptămâna Mare 
și de la Praznicul cel Lumi-
nat al Învierii Domnului. Din 
mila lui Dumnezeu, totuși, cei 
care au primit în mod direct 
harul apostolesc al slujirii, 
al vestirii Sfintei Evanghelii 
a lui Hristos și al îndrumării 
oamenilor pe calea mântuirii, 
aceștia au putut să se roage 
în biserici, împreună cu cei 
rânduiți pentru cântare, sau 
chiar și cu un număr mai mic 
de credincioși, în unele părți 
– acolo unde legislația o per-
mitea. Astfel, arhiereii, preo-

(Continuare în pag. a 2-a)



                             BuleTinul ePiSCoPiei  2 BuleTinul ePiSCoPiei  3

 Scrisoare Pastorală la Învierea Domnului - 2020

ții de mir și cinul monahal au 
putut îndeplini toate cele sta-
tornicite de atâția ani prin rân-
duiala Sfintei noastre Biserici 
și mai ales Jertfirea Tainică a 
Trupului și Sângelui Domnu-
lui, în Sfintele Altare, după 
Sfintele Porunci ale lui Hris-
tos: „Aceasta să o faceți spre 
pomenirea Mea!” . „Că ori 
de câte ori veți mânca aceas-
tă Pâine și veți bea acest Pa-
har, moartea Domnului vestiți 
până când va veni!” . Deși cei 
mulți, poporul lui Dumnezeu, 
în marea lui majoritate, nu a 
putut acum să îndeplinească 
această Poruncă mântuitoa-
re, să-și astâmpere acest dor 
neostoit și să-și aline nevoia 
profundă a sufletului său, to-
tuși Jertfa cea Sfântă nu a în-
cetat nici o clipă a fi adusă pe 
Masa Sfintelor Altare, de către 
noi, slujitorii lui Hristos. Lui 
I-am adus cu toții rugăciune 
stăruitoare pentru încetarea 
noii epidemii și boli molipsi-
toare, pentru vindecarea celor 
bolnavi, pentru întărirea celor 
care cu multă jertfelnicie și 
dragoste au purtat grijă de cei 
bolnavi, pentru odihna celor 
adormiți, pentru întărirea în 
credință și alungarea temerilor 
din sufletele oamenilor. Și, în 
mod cu totul deosebit ne-am 
rugat pentru mângâierea celor 
care de atâta vreme au trebu-
it să stea închiși în casele lor, 
neputând să își îndrepte pașii 
spre sfintele locașuri, pentru 
a-I aduce și ei rugăciune din 
suflet și jertfă de mare preț lui 
Hristos, Celui Care a Înviat 
din morți.

Dreptmăritori creștini ,

Teama de necunoscut și 
veștile nenumărate care au ve-
nit din toate părțile peste noi, 
în această vreme de încercare 
și nesiguranță, au strecurat 

neliniște și multă îngrijorare 
în sufletele tuturor, dar totuși, 
ele nu trebuie să ne copleșeas-
că. Dacă boala și moartea i-au 
pus întotdeauna pe oameni în 
fața unor întrebări fundamen-
tale și au fost însoțite de an-
xietate și teamă, Învierea lui 
Hristos a adus lumii nu doar 
izbăvirea din ghearele iadului 
și ale morții, ci și vindecarea 
de teamă, prin întărirea în cre-
dință, după întâlnirea perso-
nală a oamenilor cu Hristos. 
„Bucurați-vă și nu vă temeți! 
Mergeți și vestiți fraților Mei 
ca să meargă în Galileea și 
acolo Mă vor vedea! . Acestea 
sunt cuvintele pe care Hristos 
Cel Înviat le-a rostit către Fe-
meile Mironosițe, pentru a le 
încredința de Învierea Sa, a 
le liniști sufletele lor îngrijo-
rate și a le tămădui de teamă, 
transformându-le în vestitori 
ai Sfintei Sale Învieri către 
Apostolii cei ascunși de fri-
ca iudeilor, în spatele ușilor 
închise . Astfel, femeile cele 
neputincioase s-au arătat a fi 
mai tari decât grijile care le 
frământau și au prins putere 
și curaj, prin darul lui Hristos 
Cel Înviat.

În fața primejdiilor ivite la 
prinderea lui Hristos, mai îna-
inte de a fi răstignit, însuși Pe-
tru cel tare în credință și mai 
mare între Apostoli, care a 
făgăduit că niciodată nu se va 
lepăda de Domnul , s-a clăti-
nat în fața unei simple slujnice 
și s-a lepădat de Acesta de trei 
ori . Dar Domnul Cel Înviat 
nu l-a lăsat pe Ucenic întru 
căderea și deznădăjduirea sa, 
ci după Sfânta Înviere, cea de 
a Treia Zi, I s-a arătat și l-a că-
utat pe Petru, iar prin cerceta-
rea dragostei lui, l-a reprimit 
din nou la apostolat .

Chiar dacă în vremurile de 
prigoană, creștinii au fost puși 
în fața unor obstacole teribile 
și a unei alegeri greu de făcut, 
între viață și moarte, nefiind 

nici ei scutiți de teamă, totuși, 
prin credința în Hristos și prin 
harul Duhului Sfânt, aceștia 
s-au împuternicit și din slabi 
ce erau, s-au făcut tari  în 
războaiele cele duhovnicești, 
pe care le-au avut de dus cu 
prigonitorii credinței. Și Fap-
tele Apostolilor ne arată cum, 
biruindu-i pe acești potrivnici, 
prin răbdarea încercărilor 
până la moarte, ei au ajuns 
să împărățească cu Hristos în 
veci!

Întăriți de Hristos, creștinii 
și-au învins propriile lor te-
meri și au fost în stare să alea-
gă mai ușor între cele puse 
înainte, neprețuind nimic mai 
mult decât pe Hristos, Care 
le-a arătat lor Calea și le-a dă-
ruit Viața .

iubiți credincioși și  
credincioase,

Deși oamenii au fost cu-
prinși de teamă, purtarea de 
grijă a Domnului se revarsă 
și acum peste neamul ome-
nesc și peste fața întregului 
pământ. Toată natura, trezită 
la viață de porunca cea puter-
nică a lui Dumnezeu, acum în 
prag de primăvară și la fel ca 
în fiecare an, de Sărbătoarea 
Sfintelor Paști, prin frumuse-
țea ei neschimbată și cursul ei 
neabătut, dă mărturie neînce-
tată despre frumusețea Celui 
Preaînalt și a creației Sale de 
pe pământ, care ar trebui și ea 
să ne bucure.

Încolțit de boli și măcinat 
de teamă, omului – care se 
poate afunda mai tare în zba-
terea și căutările lui – îi va fi 
din ce în ce mai mult pusă la 
încercare credința în Dumne-
zeu. Iar, la o adică, Acesta ar 
trebui să fie scos cu totul din 
viața omului, de ar fi cu putin-
ță. Voci din societatea moder-
nă, ce pare să își arate limitele 
spirituale mai mult ca nicio-
dată, ar vrea să ne convingă de 

adevărul spuselor lor și o nouă 
perspectivă asupra lumii fără 
Dumnezeu începe să se arate.

Dar Învierea lui Hristos, 
deși discretă în acest an, lumi-
nează încă peste fața întregu-
lui pământ, ce nu a reușit să 
se desprindă de moștenirea 
sa creștină și de convingerile 
sale. Deși retrași în izolare și 
puși la grea încercare, creș-
tinii par să își regăsească re-
sursele de umanitate de care 
i-a îmbogățit pe ei Învierea 
lui Hristos și căutându-se mai 
mult unii pe alții, în aceste 
zile, prin cuvânt, rugăciune și 
îngrijorare sfântă, iar în multe 
cazuri și prin sprijin material 
din cel mai concret, reușesc să 
își redescopere rădăcinile lor 
și să le întărească pe acestea, 
prin darul Celui Înviat.

Să ne curățim simțirile, ca 
să putem și astăzi să Îl vedem 
pe Hristos , Soarele Dreptății 
, Cel ce a răsărit din mormânt 
precum un Mire din cămara 
Sa de nuntă  și înviind, și-a lo-
godit Lui iarăși, prin Biserica 
Sa, tot neamul creștinesc!

Pe Acesta dobândindu-L, 
în tainele caselor și ale ini-
milor noastre, să ne bucurăm 
dumnezeiește, că a Înviat 
Hristos, dăruindu-ne tuturor 
iertare de păcate, întărire în 
credință, vindecare de boli și 
viață veșnică!

Al vostru, al tuturor, de tot 
binele doritor şi către  

Hristos Domnul Cel Înviat 
rugător,

                 

† Siluan
episcopul eparhiei  
ortodoxe române  

din ungaria  
și locțiitorul episcopiei 

Daciei Felix

Dată în Reşedinţa noastră 
Episcopală din Giula,  

la Praznicul  
Învierii Domnului,  

în Anul Mântuirii 2020.
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Slujire arhierească de Florii la chitighaz
În Duminica Floriilor din 

acest an (12 aprilie 2020), care 
coincide și cu Intrarea în Săp-
tămâna Mare, din această pe-
rioadă cu totul aparte din viața 
Bisericii și a Societății, marcată 
de epidemia de coronavirus și 
de măsuri speciale profilactice, 
de izolare, impuse de autori-
tăți pentru a evita îmbolnăvi-
rea populației de această nouă 
boală molipsitoare, care a adus 
și măsuri speciale în privința 
slujirilor în biserică, la acest 
Praznic, așadar, Preasfinți-
tul Părinte Siluan, Episcopul 
Eparhiei Ortodoxe Române din 
Ungaria și Locțiitorul Episco-
piei Daciei Felix, s-a aflat în 
mijlocul comunității ortodoxe 
românești din Chitighaz (Ké-
tegyháza), Ungaria, la fel cum 
a obișnuit să facă și în anii tre-
cuți. Chitighazul este o comu-
nă cu circa 4.000 de locuitori, 
situată nu departe de orașul 
Giula (Gyula), la aproximativ 
15 km. Ierarhul a săvârșit aici 
Sfânta Liturghie Arhierească 
de Florii, împreună cu un sobor 
format din Părintele Florin Ol-
teanu, Parohul Chitighazului și 
Protopop de Giula și Părintele 
Protosinghel Visarion Tuderici, 
Secretarul Eparhial al Episco-
piei din Ungaria. Răspunsurile 
liturgice au fost date de cântă-
reții Parohiei, între care se nu-
mără și Domnul Petru Sălăjan, 
Directorul Școlii Românești 
din Aletea (Elek), iar la slujbă 
au participat și câțiva credin-
cioși, în număr redus, din Chiti-
ghaz, dar și din Giula, deoarece 
măsurile luate de autorități încă 
permit acest lucru, cu respec-
tarea unor măsuri speciale de 
protecție.

În cuvântul de învățătură, 
Ierarhul și-a exprimat bucuria 
de a putea fi din nou în mijlocul 
românilor ortodocși din Chiti-
ghaz, într-o vreme în care sluji-
rea împreună, chiar și cu un nu-
măr redus de credincioși, este 
un mare dar și o binecuvântare 
de la Bunul Dumnezeu, de care 
s-ar bucura cu siguranță orice 

credincioși ortodocși, obișnuiți 
cu slujirile comune în biserică 
și mai ales în această perioadă 
specială care ne pregătește din 
nou, pentru Sărbătoarea Sfinte-
lor Paști, din acest an. Ierarhul 

a subliniat câteva dintre semni-
ficații Praznicului Intrării în Ie-
rusalim a Domnului, Care deși 
este primit în mod solemn și cu 
multă bucurie, de tot poporul 
din Cetatea Sfântă, căruia îi fă-
cuse atât de mult bine în decur-
sul activității Sale pământene, 
totuși El știe că vine aici pen-
tru a merge spre Pătimire, care 
este și calea obișnuită pentru 
orice creștin care dorește să îi 
urmeze lui Hristos, luându-și 
crucea sa, în această lume. În-
tâmpinat cu bucurie acum, de 
popor, Hristos Domnul este 
judecat și răstignit din invidie, 
peste doar câteva zile, de mai 
marii iudeilor, care își vedeau 
periclitate rolul și influența lor 
în rândul poporului, dar planu-
rile divine sunt mult mai înalte 
decât neputințele și răutățile 
oamenilor, deoarece Hristos 
vine în mod liber spre Pătimire 
și își asumă prigonirea și Răs-
tignirea Sa pe Cruce și chiar 
moartea și Pogorârea la iad, 
pentru a birui definitiv puterea 
morții și tot răul din lume și a 
dărui Strămoșilor noștri Adam 
și Eva, la tot neamul omenesc 
și mai ales celor care vor cre-
de în El și-L vor urma, Învierea 
din morți și viața cea veșnică. 

De aceea, toate încercările prin 
care au avut de trecut creștinii 
de-a lungul vremurilor, au fost 
mai ales pricină de întărire în 
credință, de asumare mai de-
plină a ei și de pregătire pentru 

adevărata viață a omului, care 
nu poate să fie decât împreună 
cu Hristos și dincolo de hotare-
le acestei lumi. Hristos Domnul 
îi arată omului care este sensul 
vieții lui, Îl ajută în încercările 
prin care are de trecut, îi vin-
decă și bolile, îi dăruiește înțe-
lepciune și putere, dar îi arată 
și faptul că scopul său profund 
nu poate fi doar în viața aceasta 
pământeană, cu toate bunătățile 
ei, ci el constă și în pregătirea 
lui pentru viața cea veșnică, în 
Împărăția Cerurilor.

La ecteniile din timpul sluj-
bei, dar și la final, Ierarhul și 
ceilalți clerici, au rostit cereri și 
rugăciuni speciale, pentru vin-
decarea oamenilor de această 
nouă boală molipsitoare, care 
bântuie peste fața întregului 
pământ, dar și pentru pregăti-
rea celor credincioși, ca să poa-
tă întâmpina cât mai bine cu 
putință și cu bucurie Praznicul 
Învierii Domnului, sau Sfintele 
Paști, din acest an.

Părintele Paroh a adus mul-
țumire Ierarhului și celorlalți 
Clerici împreună-slujitori pen-
tru această bucurie sfântă a co-
muniunii și rugăciunii comune 
în biserică și a anunțat progra-
mul slujirilor din Săptămâna 

Mare, pe care le va face la bi-
serica din Chitighaz.

În seara precedentă, în Aju-
nul Floriilor, Preasfințitul Pă-
rinte Siluan și Părintele Proto-
singhel Visarion, dimpreună cu 
cântărețul Catedralei, au săvâr-
șit slujba Vecerniei cu Litie, în 
Catedrala Episcopală din Giu-
la.

Credincioșii prezenți la Sfân-
ta Liturghie de la Chitighaz au 
primit și tradiționalele ramuri 
de salcie, sfințite la începutul 
slujbei, iar apoi, cei rânduiți de 
Părintele Paroh au dus astfel de 
ramuri și persoanelor în vâr-
stă, sau celor care nu au putut 
lua parte la această slujire. Din 
aceste ramuri se împletesc și 
cununițe, care potrivit obiceiu-
lui local, se pun la praporii din 
biserică.

Denumirea localității Chi-
tighaz (în limba maghiară 
Kétegyháza înseamnă „două 
biserici”) ne arată faptul că în 
aceste părți, de-a lungul vremii 
și încă din secolul al XV-lea, au 
existat două biserici, una pen-
tru credincioșii români și alta 
pentru cei maghiarii care trăiau 
aici. După stăpânirea turcească 
din Giula și împrejurimi (1566-
1695) și pustiirea zonei, prin 
aducerea unor români în aceste 
părți s-a constituit o nouă co-
munitate ortodoxă româneas-
că la Chitighaz, a cărei primă 
biserică, din lemn, se pierde 
în negura vremii, ca dată de 
construcție. Biserica actuală, 
din zid, a fost construită pe lo-
cul aceleia, mai înainte de anul 
1779, când în Matricola Bote-
zaților era consemnat numele 
Preotului Paroh Gheorghe, care 
făcea Botezurile ortodoxe ro-
mânești, la Chitighaz. Din anul 
1994, această biserica parohia-
lă se află în purtarea de grijă a 
Părintelui Florin Olteanu, care 
este și Protopop de Giula.

Biroul de Presă
al episcopiei ortodoxe
române din ungaria



                             BuleTinul ePiSCoPiei  4

Învierea Domnului la catedrala din Giula
Învierea Domnului a fost sărbătorită cu bucurie duhov-

nicească, la fel ca în fiecare an, la Catedrala Episcopală din 
Giula, Ungaria, unde sfintele slujbe, din Noaptea Învierii și 
Sfânta Liturghie, de Duminică dimineața, au fost săvârșite 
de Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Eparhiei Ortodo-
xe Române din Ungaria 
și Locțiitorul Episcopiei 
Daciei Felix, împreună 
cu un sobor format din 
Părintele Protosinghel 
Visarion Tuderici, Secre-
tarul Eparhial, Părintele 
Teodor Marc, Parohul 
Catedralei și Consilierul 
Economic al Episcopiei 
și Arhidiaconul Emanu-
el Văduva. Răspunsuri-
le liturgice au fost date 
de Maicile de la Centrul 
Eparhial și de Cântăreții 
Catedralei, iar la slujbă 
a participat și un număr 
mai redus de credincioși, care în Ungaria au avut această 
posibilitate, la fel ca și în alte țări nordice, respectând și aici 
măsuri de protecție și siguranță impuse de autorități.

Slujba a început prin împărțirea Sfintei Lumini de către 
Ierarhul locului, aceasta fiind adusă de la Ierusalim la Bu-
curești, prin grija Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, iar 
mai apoi de la Arad, de clerici și voluntari din Episcopia 
Ungariei. În fața Catedralei a fost citită Sfânta Evanghe-
lie care vestește, peste veacuri, Învierea Domnului, după 
care a fost cântat de către toți cei prezenți troparul Învierii, 
având intercalate Stihurile Sfintelor Paști. Slujba Utreniei a 
continuat în interiorul Catedralei, Ierarhul și ceilalți Preoți 
cădind de fiecare dată întreaga biserică, la fiecare cântare 
din Canonul Învierii și salutându-i pe credincioși cu salutul 
tradițional: „Hristos a înviat!” și primind de la aceștia răs-
punsul cuvenit: „Adevărat a înviat!”. A fost, de asemenea, 
sfințită Pâinea stropită cu vin și numită în popor „Paști”, 
care a fost împărțită apoi credincioșilor prezenți, dar a fost 
dusă și la casele celorlalți credincioși vârstnici, sau care nu 
au putut participa la această sfântă slujbă. De asemenea, 
ca de fiecare dată, Ierarhul a dat citire și cuvântului Sfân-
tului Ioan Gură de Aur pentru Slujba Sfintelor Paști, care 
vorbește despre măreția și bucuria acestei mari Sărbători 
creștine: „Ziua pe care a făcut-o Domnul să ne bucurăm și 
să ne veselim întru ea”, pe care suntem chemați să o cin-
stim toți, căci Ospățul Stăpânului este îmbelșugat și nimeni 

nu trebuie să rămână flămând, El se dăruiește tuturor, și 
nu doar spre hrană trupească, ci mai ales pentru a putea 
moșteni viața cea veșnică. Nimeni, în această Zi, nu trebuie 
să se teamă de moarte, deoarece a omorât-o pe ea moartea 
Mântuitorului, iar din mormânt, prin Învierea lui Hristos, 

a izvorât iertare și via-
ță veșnică, tuturor celor 
care vor crede în El.

Ierarhul i-a îndemnat 
pe toți să se bucure de 
această „Aleasă și Sfân-
tă Zi” și să alunge tea-
ma din sufletele lor, și 
nu doar teama de boală, 
deși este normal să avem 
grijă și să ne ferim, ca să 
nu ne îmbolnăvim, după 
cum ne îndeamnă și toți 
medicii în aceste zile, dar 
teama nu trebuie în nici 
un caz să copleșească su-
fletele noastre, nici cea 

de boală, și nici măcar temerea de moarte nu mai poate să 
stăruie prea multă vreme în sufletul celui care se bucură de 
Învierea lui Hristos.

A doua zi dimineață, după tradiția de Paști din părțile 
Banatului, care se păstrează și la cele mai multe dintre Pa-
rohiile Episcopiei din Ungaria, a fost săvârșită Sfânta Litur-
ghie în Catedrala din Giula, de același sobor ca și la Slujba 
Sfintei Învieri de la miezul nopții și în prezența unor credin-
cioși care au mai putut să se bucure, în Ungaria, de această 
mare binecuvântare de a participa la sfintele slujbe, împre-
ună cu clerul. A fost sfințită și acum Pâinea numită „Paști”, 
spre a fi dusă și altor credincioși, la casele lor, pentru că la 
această Sărbătoare ei așteaptă cu multă dorire să primească 
binecuvântarea lui Dumnezeu și prin intermediul acestui 
obicei tradițional.

La final, toți cei prezenți au primit „Paști”, dar și ouă 
roșii și alte produse tradiționale, potrivit obiceiului din 
aceste părți. Tot în aceeași zi, Clericii de la Giula împreună 
cu Ierarhul lor, au săvârșit și Slujba Vecerniei, numită „A 
Doua Înviere”, cu citirea Evangheliei în mai multe limbi.

Astfel, bucuria Sfintelor Paști și a Învierii Domnului, s-a 
revărsat, din darul lui Dumnezeu, și în anul acesta peste 
comunitatea ortodoxă românească de la Giula, din Ungaria.

Biroul de Presă al episcopiei ortodoxe
române din ungaria
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