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Slujire ArhiereAScă lA OtlAcA PuStă, 
 lA PrAznicul Înălțării DOmnului

La Praznicul Înălțării 
Domnului (28 mai 2020), 
care este și hramul bisericii 
românești din Otlaca Pus-
ta, Preasfințitul Părinte Si-
luan, Episcopul Eparhiei 
Ortodoxe Române din Un-
garia și Locțiitorul Episco-
piei Daciei Felix, a slujit 
Sfânta Liturghie în această 
biserică, împreuna cu un 
sobor format din Părintele 
Arhimandrit Calinic Cova-
ci, Consilierul Administra-
tiv-Bisericesc al Episco-
piei din Ungaria și Paroh 
la Otlaca Pusta, Părintele 
Protosinghel Visarion Tud-
erici, Secretarul Eparhial 
si Arhidiaconul Emanuel 
Văduva, de la Catedrala 
din Giula. Răspunsurile 
liturgice au fost date de 
Maicile de la Centrul Epar-
hial din Giula, iar la slujbă 
au luat parte credincioși 
români din localitate, între 
care s-au numărat Doamna 
Elvira Ardelean, Primarul 
Comunei și Doamna Eva 
Bocsor Karancsi, Președ-
intele Autoguvernării 
Românești Județene din 
Bichiș (Békés) și al Aso-
ciației Culturale „Mihai 
Purdi” din Otlaca Pustă.

Slujirea liturgică a con-
stituit un prilej binecuvân-
tat de rugăciune comună, 
acum după ce începe să 

treacă perioada specială 
marcată în întreaga lume 
de epidemia de corona vi-
rus.

În cuvântul de învățătură, 
Preasfințitul Părinte Siluan 

și-a exprimat bucuria de a 
putea reveni din nou în mi-
jlocul credincioșilor de la 
Otlaca Pustă, răspunzând 
invitației adresate de Părin-
tele Arhimandrit Calinic și 
a subliniat importanța aces-
tei Sărbători pentru creș-
tinii din lumea întreagă, 
care în felul acesta se 
bucură împreună cu Sfinții 
Ucenici și Apostoli de 
odinioară, din cetatea Ieru-
salimului, la ceasul Înălță-
rii Domnului și reiterează 
care este scopul final al 
vieții creștine și anume 
acela de a birui moartea și 
teama de moarte, împreună 
cu Hristos Domnul și de a 
avea nădejdea vieții celei 
veșnice, trăită în Împărăția 
Cerurilor și de-a dreapta 
Tatălui Ceresc, unde Hris-

tos S-a dus pentru a pregăti 
loc celor care cred în El și Îl 
urmează pe cărările acestei 
lumi. Ierarhul i-a felicitat, 
de asemenea, pe Părintele 
Arhimandrit Calinic și pe 

credincioșii săi, pentru gri-
ja deosebită pe care o arată 
față de biserica lor, care de 
curând s-a împodobit cu o 
frumoasă icoană a Sfântu-
lui Iosif cel Nou de la Par-
toș, așezată într-un suport 
special de lemn. Din anul 
2012, după mai multe lu-
crări de restaurare efectuate 
la locașul de cult, acesta a 
dobândit și cel de-al doi-
lea hram, pe Sfântul Ierarh 
Iosif cel Nou de la Partoș 
(15 septembrie), la slujba 
de resfințire făcută atunci, 
de către Ierarhului locului, 
Preasfințitul Părinte Siluan, 
împreună cu Preasfințit-
ului Părinte Paisie Lugo-
janul, Episcopul-Vicar al 
Arhiepiscopiei Timișoarei, 
care anterior a slujit și el în 
Parohia de la Otlaca Pus-

tă, între anii 2003-2006, ca 
Preot misionar.

După Sfânta Liturghie de 
acum, Preasfințitul Părinte 
Siluan, împreună cu clerul 
slujitor și ceilalți viețuit-
ori de la Centrul Eparhi-
al, au făcut și o vizită la 
Centrul pentru familii și 
tineret al Parohiei Otlaca 
Pustă, aflat la marginea sat-
ului, unde a fost amplasat 
și un Paraclis de lemn, în 
stil maramureșean, închi-
nat Sfântului Mare Muce-
nic Gheorghe. La grupul 
vizitatorilor s-a adăugat și 
Părintele Florin Olteanu din 
Chitighaz, Protopopul Giu-
lei.

Părintele Arhimandrit 
Calinic Covaci este Consili-
er Administrativ-Bisericesc 
al Episcopiei din Ungaria și 
slujește în paralel și la Paro-
hia Otlaca Pustă, începând 
din anul 2006. Biserica de 
zid de aici a fost construită 
în anul 1911, din donația 
credincioșilor Ștefan și Ze-
novia Drăgan și a primit 
ca hram Praznicul Înălțării 
Domnului, iar din 2012 este 
închinată și Sfântului Iosif 
cel Nou de la Partoș, ca al 
doilea hram.

Biroul de Presă
al episcopiei Ortodoxe
Române din Ungaria
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Slujire Arhierească la Aletea, în Duminica a 7-a după Paști
În Duminica a 7-a după Sfintele Paști, 

a Părinților de la Sinodul I Ecumenic (31 
mai 2020), Preasfințitul Părinte Siluan, 
Episcopul Eparhiei Ortodoxe Române din 
Ungaria și Locțiitorul Episcopiei Daciei 
Felix, s-a aflat în mijlocul 
credincioșilor de la Cape-
la Românească din Aletea 
(Elek), cu hramul „Sfântul 
Ierarh Nicolae”, unde a să-
vârșit Sfânta Liturghie Ar-
hierească, împreună cu un 
sobor format din Părintele 
Alexandru Șereș, Paroh la 
Aletea și Cârstor, Proto-
singhelul Visarion Tude-
rici, Secretarul Eparhial 
și Arhidiaconul Emanuel 
Văduva.

La slujbă, respectând măsurile de pro-
tecție, au luat parte și credincioși de dife-
rite vârste, între care s-au numărat Dom-
nul Abel Șereș și familia sa, acesta fiind 
Șef de Secție și Medic specialist în boli 
infecțioase, la Spitalele din Giula și Bi-
chișceaba (Békéscsaba) și fiul Părintelui 
Paroh, Domnii Petru Sabău și Ioan Bagy, 
ambii fiind desemnați maeștri ai artei po-
pulare în Ungaria, dintre care cel de-al 
doilea este de 3 ani și Paracliserul Capelei 
Românești din Aletea.

În cuvântul de învățătură, Ierarhul 
a vorbit despre semnificația specială a 
acestei Duminici, aflate între două mari 
Praznice Împărătești, al Înălțării Dom-
nului și al Pogorârii Sfântului Duh, care 
arată scopul vieții creștine (biruința asu-

pra morții și viața veșnică petrecută în 
Împărăția Cerurilor), precum și modul 
cum se poate împlini acesta în Biserica 
Ortodoxă Dreptmăritoare, împreună cu 
Hristos Domnul și prin intermediul Sfin-

telor Taine împărtășite credincioșilor de 
către Sfinții Ucenici și Apostoli ai Mân-
tuitorului și de urmașii acestora, Episco-
pii și Preoții. De asemenea, este foarte 
importantă descoperirea, cunoașterea și 
apărarea dreptei credințe, care ne menține 
într-o legătură personală și vie cu Mântu-
itorul nostru Iisus Hristos și este garanția 
îndeplinirii făgăduințelor făcute de Aces-
ta neamului creștinesc.

Preotul Paroh și-a exprimat mulțumi-
rea pentru prezența Ierarhului și slujirea 
împreună cu ceilalți Clerici, care a adus 
bucurie și întărire duhovnicească în sufle-
tele tuturor credincioșilor. Au fost citite, 
de asemenea, rugăciuni pentru tămădu-
irea unui fetițe, Noemi Șereș, care are 
probleme la coloana vertebrală și a fost 

operată de curând la o clinică din Pecs, în 
Ungaria, dar și pentru înlăturarea acestei 
noi boli molipsitoare, de pe fața întregului 
pământ.

Menționată pentru prima dată într-un 
document din anul 1232, 
Aletea este astăzi un orășel 
în care trăiesc mai multe 
naționalități: maghiari, ro-
mâni, germani, slovaci și 
romi. În decursul istoriei, 
a fost ocupată de turci în 
1551, apoi depopulată și 
colonizată cu germani, mai 
târziu, prin două valuri, în 
1724 și 1744. De la sfârși-
tul secolului al XVIII-lea 
românii își fac din nou apa-
riția în aceste părți, deoare-

ce era nevoie de mână de lucru. A devenit 
târg, sau oraș, în 1854 și chiar centru de 
raion în 1874, dar a cunoscut și momente 
tragice și triste, prin deportarea populației 
germane în Uniunea Sovietică, la sfârși-
tul celui de al Doilea Război Mondial, 
sau prin repatrierea slovacilor, în 1947. În 
locul celor două etnii, au fost colonizați 
aici maghiari, iar din anul 1996 Aletea a 
reprimit statutul de oraș.

Comunitatea ortodoxă românească 
participă la sfintele slujbe într-o Capelă, 
achiziționată în anul 1946, care din 1992 
este în purtarea de grijă a Părintelui Paroh 
Alexandru Șereș.

Biroul de Presă
al episcopiei Ortodoxe
Române din Ungaria

Femeile mironosiţe - modele de credință și curaj în vreme de încercare

hristos a înviat!

În Duminica a treia după 
Sfintele Paști, numită și Du-
minica Mironosițelor, Biseri-
ca Ortodoxă le pomenește și 
le cinstește pe Sfintele Femei 
Mironosițe, care au venit la 
mormântul Mântuitorului Ii-
sus Hristos cu miresme de 
mare preț, primind de la în-
geri, înaintea tuturor, vestea 
că Hristos a înviat din morți. 
Aceste femei purtătoare de 
mir au devenit mărturisitoare 
curajoase ale Învierii Domnu-
lui, învrednicindu-se de marea 
bucurie a întâlnirii cu Însuși 
Hristos Cel înviat din morți 
(cf. Matei 28, 9).

Din Noul Testament cu-
noaștem numele unor femei 
mironosițe, și anume: Maria 
Magdalena, Maria – mama lui 
Iacov și a lui Iosif sau Iosie, 
Maria lui Cleopa, Ioana – soția 
lui Huza, un ispravnic al rege-

lui Irod, Salomeea și Suzana, 
care au ajutat pe Mântuitorul 
și pe Sfinții Apostoli, în lu-
crarea sfântă de propovăduire 
a Evangheliei. La acestea se 
adaugă Marta și Maria, surori-
le dreptului Lazăr din Betania.

Prezența femeilor mirono-
sițe la mormântul Domnului 
reprezintă un act de mare cu-
raj și de asumare responsabilă 
a mărturisirii credinței, prin 
faptul că dragostea lor pentru 
Hristos Domnul a fost mai pu-
ternică decât teama provocată 
de cei care au hotărât răstigni-
rea Sa. 

Prin fidelitatea şi evlavia 
lor, femeile mironosițe s-au 
dovedit mai curajoase și mai 
devotate Domnului Iisus Hris-
tos, decât ucenicii Săi, deve-
nind „apostoli către Apostoli”, 
după cum le-a numit Sfântul 
Ioan Gură de Aur.

În contextul anului 2020, 
proclamat în Patriarhia Româ-
nă ca An omagial al pastorației 

părinților și copiilor,  ne adu-
cem aminte cu recunoștință 
de mamele și bunicile noastre, 
de educatoarele, învățătoarele 
și profesoarele de religie care 
au insuflat copiilor şi tinerilor 
credința în Domnul Hristos, 
Cel răstignit și înviat, formân-
du-i ca dreptcredincioși ai Bi-
sericii Ortodoxe Române şi ai 
poporului român.

Permanent ostenitoare în 
viaţa de familie, ajutându-şi 
soţii şi părinţii, crescând co-
piii în credinţă, sau rugătoare 
şi lucrătoare în mănăstiri, în 
spitale și în alte instituții, fe-
meile creştine evlavioase şi 
curajoase au fost mărturisitoa-
re ale credinţei în orice vre-
me. De aceea, numele multor 
femei creştine au fost înscrise 
în calendarul bisericesc, fiind 
chipuri luminoase şi rugătoare 
pentru întreaga Biserică.

Şi astăzi, femeile creștine 
evlavioase şi harnice din țara 
noastră cultivă iubirea milos-

tivă față de oamenii suferinzi 
aflați în spitale şi în instituții 
de asistență socială, susțin 
educația religioasă a copiilor, 
dar mai ales, ca mame şi soţii, 
aduc pace şi bucurie sfântă în 
familiile lor și în societate. În 
mod deosebit, apreciem jert-
felnicia femeilor creștine care 
sunt cadre medicale (medici, 
asistente și infirmiere) și lu-
crează cu pricepere şi jertfel-
nicie pentru tratarea și vinde-
carea celor afectați din cauza 
pandemiei actuale.

Cu prilejul Duminicii Fe-
meilor Mironosițe, adresăm 
mulţumiri și binecuvântări tu-
turor femeilor creștine pentru 
întreaga lor lucrare săvârșită 
spre binele poporului român 
și le dorim tuturor sănătate și 
ajutor în viaţă, pace și bucurie 
sfântă, întru mulţi și binecu-
vântați ani!

† DAniel
Patriarhul Bisericii  
Ortodoxe române

La sărbătoarea „Înălțării Domnului” şi Ziua Eroilor din ziua 
de joi, 28 mai 2020, după Sfânta Liturghie, vor fi oficiate, cu 
respectarea reglementărilor actuale din starea de alertă, slujbe 
de pomenire a eroilor neamului românesc în toate catedralele, 
bisericile, mănăstirile, cimitirele şi monumentele închinate 
acestora din ţară şi străinătate. 

La ora 12.00, clopotele bisericilor ortodoxe vor fi trase în 
semn de recunoştinţă faţă de eroii care s-au jertfit pentru neam, 
credinţă şi ţară.  

Pomenirea eroilor neamului românesc la praznicul „Înălţă-
rii Domnului” a fost hotărâtă de Sfântul Sinod al Bisericii Ort-
odoxe Române în anul 1920. Această decizie a fost consfinţită 
ulterior prin alte două hotărâri sinodale din anii 1999 şi 2001 
prin care această zi a fost proclamată sărbătoare națională bi-
sericească. 

Prin legea 379/2003 privind regimul mormintelor şi opere-
lor comemorative de război cea de-a patruzecea zi de la Sfin-
tele Paşti, sărbătoarea Înălţării Mântuitorului Iisus Hristos, a 
fost proclamată Ziua Eroilor, ca sărbătoare naţională a popor-
ului român.

Reamintim că la fiecare Sfântă Liturghie săvârșită în bi-
sericile ortodoxe sunt pomeniţi eroii, ostaşii şi luptătorii 
români din toate timpurile şi din toate locurile, care s-au jertfit 
pe câmpurile de luptă, în lagăre şi în închisori pentru apărarea 
patriei şi a credinţei creștine, pentru întregirea neamului, liber-
tatea şi demnitatea poporului român.

Catedrala Națională din București este ridicată, de aseme-
nea, în memoria eroilor, primul dintre cele două hramuri ale 
sale fiind „Înălțarea Domnului”.

Biroul de Presă al Patriarhiei române

Înălţarea Domnului – ziua eroilor,  
sărbătoare naţională a poporului român

În Duminica Femeilor Mironosițe (3 mai 2020), la Catedra-
la Episcopală din Jula, au fost cinstite atât aceste ucenice ale 
Mântuitorului nostru Iisus Hristos, care s-au învrednicit a se 
face martore ale Învierii Lui, cât și Sfântul Cuvios Irodion de 
la Lainici (1821–1900), dar tot acum a fost și Ziua Mamelor, 
care în Ungaria sunt sărbătorite anual în prima duminică din 
luna mai.

La momentul rostirii cuvântului de învățătură, Preasfințitul 
Părinte Siluan, Episcopul Eparhiei Ortodoxe Române din Un-
garia și Locțiitorul Episcopiei Daciei Felix, a transmis mesa-
jul de binecuvântare al Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, 
adresat tuturor femeilor creștine, în Duminica Femeilor Mi-
ronosițe. Acest model de curaj și tărie în credință, al mirono-
sițelor de odinioară și al femeilor credincioase de după aceea, 
trebuie urmat și acum, în prezent, când frica de boală și alte 
temeri afectează atâtea suflete, din lumea întreagă.

Tot în duminica trecută a fost cinstit și Sfântul Irodion de 
la Lainici, care, deși a fost născut la oraș, în  Bucureștiul de 
la începutul secolului al XIX-lea (în 1821), prin chemarea și 
darul lui Dumnezeu, și-a îndreptat pașii spre monahism, unde 
a fost primit de Sfântul Calinic de la Cernica, care l-a îndru-
mat în viața duhovnicească și l-a avut, mai întâi ca și viețuitor 
în mânăstire și colaborator apropiat, iar mai apoi ca părinte 

duhovnicesc, după ce Sfântul Irodion a fost așezat ca Stareț 
al Mânăstirii Lainici, pe care a condus-o, cu mici întreruperi, 
vreme de 41 de ani. Prin viața sa de rugăciune și nevoințele 
sale, încununate de darul lui Dumnezeu, Sfântul Irodion s-a 
arătat ca îndrumător iscusit în viața duhovnicească, alungător 
de diavoli și vindecător de boli, fiind numit de către Sfântul 
Calinic „Luceafărul de la Lainici”.

Această luminiță a unor vremuri mai bune, în timpul epide-
miei actuale, o arată Sfântul Irodion și prin măsurile stabilite 
de autoritățile din Ungaria și care vor fi puse în aplicare înce-
pând de luni (4 mai 2020), prin care, deși se păstrează anu-
mite restricții și măsuri de siguranță pentru sănătate, totuși, 
se va îngădui revenirea oamenilor la locurile lor de muncă, 
participarea credincioșilor la slujbe, în biserici, cu respectarea  
distanței de 1,5 metri între ei (deoarece bisericile istorice, din 
Ungaria, luaseră măsuri asemănătoare celor din România).

La finalul slujbei, Ierarhul a transmis binecuvântări și urări 
de bine pentru toate credincioasele Parohiei din Jula și ale 
Episcopiei, pentru cele prezente la slujbă, dar și pentru cele 
care nu au putut lua parte la ea și în cinstea tuturor a fost cân-
tată tradiționala urare românească de „La mulți ani!”

Biroul de Presă al episcopiei Ortodoxe  
Române din Ungaria

Femeile mironosițe, Sfântul irodion de la lainici și ziua mamelor,  
sărbătorite la catedrala episcopală din jula



                             Buletinul ePiScOPiei  4

mesaj spiritual în timp de pandemie
Pandemia cauzată de coronavirus este o surprinzătoare 

provocare în domeniul sanitar, social, politic şi economic, 
pe plan naţional şi internaţional.

Din cauza pandemiei, autorităţile de stat au impus măsuri 
dure de distanțare socială, de izolare şi de carantină, ceea ce 
schimbă mult viaţa şi activitatea oamenilor. 

Această pandemie a produs şi încă produce multă panică, 
teamă de îmbolnăvire şi teamă de moarte. De aceea, starea 
de pandemie ne cheamă să reflectăm mai mult şi mai intens 
la importanţa vieţii şi a sănătăţii omului pe pământ.

În acest sens, Sfintele Scripturi ne spun că viaţa şi sănăta-
tea oamenilor sunt daruri ale lui Dumnezeu – Creatorul, însă 
aceste daruri trebuie păstrate şi cultivate cu responsabilitate.

Cartea Înţelepciunea lui Solomon ne învaţă că „Dum-
nezeu n-a făcut moartea şi nu Se bucură de pieirea celor 
vii” (1, 13), însă „prin invidia diavolului, a intrat moartea 
în lume” (2, 24), când, prin neascultare de Dumnezeu Cre-
atorul lor, protopărinţii Adam şi Eva au rupt comuniunea 
cu Dumnezeu, Cel ce este Izvorul vieţii şi al sănătăţii (cf. 
Facere3, 1-6).

Ca urmare, treptat, au apărut bolile şi moartea fizică a 
omului, precum şi perturbări în natură cu efecte negative 
asupra vieţii.

Totuşi, iubirea lui Dumnezeu-Creatorul pentru umanitate 
şi pentru întreaga creaţie rămâne constantă în istorie, deoa-
rece Dumnezeu doreşte eliberarea omului de păcat ca mod 
egoist de viaţă, de boală şi de moarte.

În acest sens, Mântuitorul Iisus Hristos a vindecat foarte 
mulţi oameni bolnavi, iar apoi a trecut El Însuşi prin sufe-
rinţă şi moarte, pentru a birui moartea din interiorul ei prin 
Înviere şi pentru a dărui tuturor oamenilor posibilitatea în-
vierii (cf. 1 Corinteni 15, 22).

În această perspectivă, viaţa omului pe pământ are sens 
deplin dacă este înţeleasă ca timp de pregătire spirituală a 
omului pentru a intra în iubirea şi bucuria eternă a lui Dum-
nezeu, dacă omul a iubit pe Dumnezeu şi pe semenii lui în 
timpul vieţii pământeşti (cf. Matei 25, 31-46).

În prezent, starea de pandemie poate fi înţeleasă şi ca un 
test sau o verificare a stării spirituale a oamenilor, mai ales 
a intensităţii iubirii lor faţă de Dumnezeu şi faţă de semeni.

În starea de pandemie, rugăciunea este izvor spiritual de 
pace şi speranţă, iar solidaritatea spirituală şi materială cu 
cei aflați în suferinţă este izvor de curaj şi de bucurie.

Starea de pandemie ne cheamă să transformăm suferinţa 
în speranţă şi izolarea în dorinţă de comuniune mai multă 
între oameni.

Mai ales acum, când lumea trece printr-o perioadă tristă 
și dificilă din cauza pandemiei  coronavirusului, avem nevo-

ie de o credință mai puternică, de ajutor pentru a ne restabili 
sănătatea sau de a ne proteja de boli.

În acest sens, rugăciunea către Dumnezeu, Vindecătorul 
sufletelor și trupurilor noastre, Care este izvor de tămăduiri, 
este menită să ne întăreascăîn credință, să ne înmulțească iu-
birea față de Dumnezeu și față de semeni și să ne dăruiască 
speranță că vom trece prin această încercare cu ajutorul Lui.

Astăzi, în contextul noii pandemii de coronavirus  
COVID-19, când vedem în jurul nostru atât de multe semne 
ale bolii și ale morții fizice, trebuie să ne rugăm lui Dumne-
zeu pentru toate persoanele bolnave, dar și pentru toți me-
dicii și personalul sanitar, pentru toți voluntarii care îi ajută 
pe cei bolnavi și pe cei aflați în izolare, precum și pentru 
toți cei ce lucrează cu devotament pentru sănătatea și binele 
ființelor umane afectate într-un fel sau altul de această pan-
demie.

În același timp, iubirea izvorâtă din rugăciunea pentru cei 
adormiţi în Domnul este mai tare decât moartea. Pomenirea 
în rugăciune a celor adormiţi în Domnul este un act de cre-
dinţă, de speranţă şi de iubire.

Prin urmare, chiar și atunci când suntem lipsiți de partici-
parea fizică la serviciile religioase, ar trebui să comunicăm 
spiritual cu Dumnezeu prin rugăciune, ascultând și citind 
Cuvântul lui Dumnezeu, ascultând slujbele Bisericii și prin 
multe fapte de milostenie, inclusiv prin iertarea aproapelui 
și împăcarea cu toți cei pe care i-am supărat, astfel încât să 
ne arătăm marea noastră iubire față de Dumnezeu și față de 
ceilalți oameni.

În acest context, Biserica suferă mult, deoarece slujitorii 
ei nu se pot ruga împreună în aceeași biserică, în același lo-
caș de cult cu credincioșii. În acest sens, casele credincioși-
lor din parohii devin paraclise sau capele familiale care, prin 
rugăciune, țin legătura cu bisericile din parohii, mărturisind 
credința comună în Domnul nostru Iisus Hristos.

Viața și sănătatea sunt Daruri sau Binecuvântări de la 
Dumnezeu. Numai El este permanent fidel poporului Său, 
Cel ce nu îi trădează niciodată pe copiii Săi, întrucât este, 
pentru întreaga omenire, un Părinte iubitor, ajutător și ier-
tător.

La sfârșitul acestei pandemii, avem încredințarea că 
Dumnezeu îi va lumina pe toți oamenii să înțeleagă mai 
bine că numai prin credință, speranță și iubire, exprimate în 
fapte bune pentru ceilalți semeni, pot fi depășite perioadele 
de încercare și suferință și pot fi simțite pacea și bucuria Lui.

† Daniel
Patriarhul Bisericii  
Ortodoxe române
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