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Praznicul rusaliilor la catedrala din Giula
Praznicul Rusaliilor (7 

iunie 2020), Sărbătoarea 
de început și de constituire 
a Bisericii Creștine, a fost 
un prilej de bucurie și bi-
necuvântare și pentru co-
munitatea ortodoxă româ-
nească din Giula, Ungaria. 
La Catedrala Episcopală 
din acest oraș a fost săvâr-
șită Sfânta Liturghie Ar-
hierească, dar și Vecernia 
plecării genunchilor, din 
Duminica Pogorârii Sfân-
tului Duh, de un sobor de 
preoți și diaconi, condus 
de Preasfințitul Părinte Si-
luan, Episcopul Eparhiei 
Ortodoxe Române din Un-
garia și Locțiitorul Episco-
piei Daciei Felix și format 
din Părintele Protosinghel 
Visarion Tuderici, Secre-
tarul Eparhial, Părinte 
Teodor Marc, Consilierul 
Economic al Episcopiei și 
Parohul Catedralei și Arhi-
diaconul Emanuel Văduva. 
La slujbă au luat parte mai 
mulți credincioși, de dife-
rite vârste, precum și con-
ducători ai unor instituții 
românești din oraș, ca de 
pildă Doamna Maria Gur-
zău Czegledi, Directorul 
Liceului Românesc „Nico-
lae Bălcescu” și Domnul 
Vasile Sucigan, Directorul 
Autoguvernării Românești 
Locale din Giula.

După perioada pande-
miei, a fost primul Praz-
nic Împărătesc la care a 
participat un număr mai 
mare de credincioși, care 

s-au bucurat foarte mult 
de posibilitatea reîntâlnirii 
cu ceilalți cunoscuți ai lor, 
în cadrul sfintelor slujbe 
din Biserica Străbună și 
să regăsească frumoasele 
tradiții românești pe care 
le-au moștenit și ei, din 
moși-strămoși. La slujbă 
au participat și credincioși 
veniți din alte părți, ruși 
ortodocși, aflați în trecere 
prin oraș.

În cuvântul de învățătu-
ră, Ierarhul și-a exprimat 
bucuria de a avea din nou 
credincioși mai mulți la 
slujbă, experimentând și în 
felul acesta, semnificația și 
valoarea Bisericii Ortodo-
xe, a cărei constituire și în-
ceput o sărbătorim cu toții, 

la Rusalii. Dacă Învierea 
Domnului este principala 
biruință și miezul învățătu-
rii creștine, pentru care au 
și fost trimiși Ucenicii Săi 

la propovăduire de către 
Hristos Domnul, pentru a-I 
fi martori, până la margini-
le pământului, Pogorârea 
Sfântului Duh reprezintă 
îmbrăcarea cu putere de 
Sus, a harului, despre care 
spunea Domnul la Prazni-
cul Înălțării Sale. De aces-
ta aveau nevoie Ucenicii 
pentru a dobândi curajul 
necesar întâmpinării și de-
pășirii tuturor greutăților 
care le vor sta în cale, pre-
cum și puterea de a săvârși 
Sfintele Taine ale Bisericii 
și mai ales Sfânta Împărtă-
șanie, Care ni-L aduce în 
sufletele, trupurile și vieți-
le noastre pe Însuși Hristos 
Domnul, Cel Care a spus 
că fără El nu putem face 

nimic și nu vom avea viață 
întru noi, dar fiind împreu-
nă cu El, vom fi în stare să 
înțelegem care este rostul 
și sensul vieții noastre aici, 
pe pământ și vom avea și 
nădejdea dobândirii vieții 
celei veșnice, în Împărăția 
Cerurilor, după plecarea 
noastră din această lume, 
prin taina morții.

Îndată după Sfânta Li-
turghie, Ierarhul și clerul 
slujitor au citit rugăciunea 
de binecuvântare a holde-
lor, a spicelor de grâu și ra-
murilor de tei și au săvârșit 
slujba Vecerniei de Ru-
salii, cu plecarea genun-
chilor, potrivit rânduielii 
bisericești și cu invocarea 
Duhului Sfânt, prin cele 8 
rugăciuni care sunt cuprin-
se în cadrul acesteia.

La final, credincioșii au 
plecat cu bucurie la casele 
lor, primind anaforă, dar 
și spice de grâu și ramuri 
de tei, care simbolizează 
limbile de foc ale harului 
Sfântului Duh, pogorât la 
Rusalii peste Sfinții Uce-
nici și Apostoli ai Mântu-
itorului, și prin ei, asupra 
Bisericii Creștine Drept-
măritoare, din toate tim-
purile și din toate locurile, 
până în ziua de astăzi.

Biroul de Presă
al episcopiei ortodoxe
române din ungaria
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Slujire Arhierească la Parohia Peterd,  
în Duminica a 2-a după Rusalii, a Sfinților Români

Conferință Preoțească Misionar-Pastorală la Otlaca Pustă
Sâmbătă, 13 iunie 2020, la Parohia 

Otlaca Pustă (Pustaottlaka), din ca-
drul Episcopiei Ortodoxe Române din 
Ungaria, s-a desfășurat Prima Con-
ferință Preoțească Misionar-Pastora-
lă din acest an, la care au participat 
clericii ortodocși 
români care trăiesc 
în Ungaria și deser-
vesc comunitatea 
românească de aici. 
Ca de fiecare dată, 
Conferința a fost 
precedată de Sfân-
ta Liturghie Arhie-
rească, săvârșită de 
Preasfințitul Părinte 
Siluan, Episcopul 
Eparhiei Ortodoxe 
Române din Un-
garia, împreună cu 
clerul din această 
Eparhie, iar pentru 
a respecta măsurile 
de protecție a sănătății, impuse pentru 
această perioadă, atât slujirea liturgi-
că, cât și conferința s-au desfășurat în 
aer liber, la Centrul pentru familii și 
tineret al acestei Parohii, aflat la mar-
ginea localității. Sfânta Liturghie a 
fost săvârșită la Paraclisul de lemn, în 
stil maramureșean, cu hramul „Sfân-
tul Mare Mucenic Gheorghe”, iar la 
slujbă alături de clerul Episcopiei din 
Ungaria, au luat parte și credincioși 
ortodocși români din Otlaca Pustă, în-
tre care s-au numărat Domnul Gheor-
ghe Șimonca, Deputat în Parlamentul 
de la Budapesta, originar din această 
localitate și Doamna Elvira Ardelean, 
Primarul Comunei Otlaca Pustă.

Atmosfera de pace și liniște sufle-
tească, precum și de comuniune li-
turgică, desfășurată în mediul natural 
deosebit din acest loc, a premers lu-
crările Conferinței Preoțești, ținută, de 
asemenea, în aer liber.

Având în vedere temele Anului 
omagial din Patriarhia Română, al 
Pastorației părinților și copiilor, pre-
cum și pe cel comemorativ, al filan-
tropilor din Biserica Ortodoxă Ro-

mână, în cadrul Conferinței, Părintele 
Marius Maghiaru, Protopopul Orto-
dox Român de Budapesta, a prezen-
tat Referatul: „Emanuil Gojdu (1802-
1870), mare Filantrop creștin pentru 
românii din Ungaria și Transilvania; 

Fundația Gojdu: istoric, realizări de 
seamă, probleme legate de funcționa-
rea și încetarea activității și perspec-
tivele ei pentru viitor”. Tema a fost 
abordată de vorbitor în mod sintetic, 
dar și foarte bine conturat, oferind in-
formațiile cele mai importante legate 
de personalitatea complexă a marelui 
mecenat Emanuil Gojdu, care a făcut 
atât de multe pentru Neamul Româ-
nesc din care provine și pentru viito-
rul lui, pe care și după plecarea sa din 
această lume, l-a susținut în mod te-
meinic prin numeroasele burse (în jur 
de 4.500) acordate de Fundația care îi 
poartă numele, pentru tineri ortodocși 
români din Ungaria și Transilvania, 
prin fondurile oferite pentru susține-
rea nevoile preoților, cântăreților și 
învățătorilor români din aceste părți, 
dar și prin relațiile foarte bune pe care 
reușit să le cultive între cele două po-
poare, român și maghiar, fapt care a 
făcut să fie apreciat la fel de mult, în 
cele două țări. De asemenea, au fost 
oferite informații consistente despre 
activitatea Fundației Gojdu, care a în-
ceput să funcționeze în anul 1870 și 

care a fost atât de benefică pentru ne-
numărați tineri ortodocși români din 
Transilvania și Ungaria, deveniți ul-
terior mari personalități ai Neamului 
nostru Românesc și au fost prezenta-
te, de asemenea, momentele și etapele 

importante din tim-
pul acestei Fundații, 
până la încetarea 
activității ei, la fine-
le Primului Război 
Mondial. Preotul 
ortodox român de 
la Budapesta făcea 
parte din reprezen-
tanța Fundației Goj-
du, iar din imobilele 
deținute de aceasta, 
unul i-a revenit Pa-
rohiei Românești 
din Budapesta, în 
care funcționează 
până astăzi Capela 
în care se desfășoa-

ră slujbele duminicale pentru româ-
nii ortodocși din capitala Ungariei, 
iar de 11 ani, a fost înființat tot aici 
și un Așezământ Monahal Românesc, 
închinat „Sfântului Prooroc Ioan Bo-
tezătorul”, condus de Părintele Proto-
singhel David Pop și în care se nevo-
iesc trei maici românce.

Astfel, existența comunității ro-
mânești din Budapesta se leagă până 
în prezent de personalitatea marelui 
mecenat Emanuil Godju, căruia îi cin-
stește memoria și ii duce mai departe 
idealurile, spre binele credincioșilor 
ortodocși români care trăiesc și se 
roagă aici.

Conferința s-a încheiat cu o agapă 
frățească, oferită oaspeților din partea 
Parohiei din Otlaca Pustă și a Părin-
telui Arhimandrit Calinic Covaci, dar 
și a celor care au grijă de acest Centru 
pentru familii și tineret, între care se 
numără și Domnul Deputat Gheorghe 
Șimonca.

Biroul de Presă
al episcopiei ortodoxe
române din ungaria

În Duminica a 2-a după Rusalii, a 
Sfinților Români (21 iunie 2020), Preas-
fințitul Părinte Siluan, Episcopul Eparhiei 
Ortodoxe Române din Ungaria, s-a aflat 
în mijlocul credincioșilor de la Parohia 
Românească cu hramul „Sfinții Arhang-
heli Mihail și Gavriil” din Peterd (Mező-
peterd), situată foarte aproape de granița 
cu România, la circa 15 km de punctul de 
trecere al frontierei din Borș.

Ierarhul a fost întâmpinat, după obi-
cei, de Preotul Paroh Cosmin Pop și de 
credincioși din această localitate, unde a 
slujit Sfânta Liturghie Arhierească, împre-
ună cu Părintele Paroh și cu Arhidiaconul 
Emanuel Văduva, de la Catedrala din Gi-
ula. Răspunsurile liturgice au fost date de 
credincioși, împreună cu Doamna Preote-
asă Ecaterina Pop, care este în același timp 
și Profesoară de Limba Română, la Școala 
Generală Românească din Furta. La slu-
jbă au participat și oficialități locale, ca de 
pildă Doamna Barta Katalin, Președintele 
Autoguvernării Românești Locale din Pe-
terd, sau Doamna Vicepreședinte Erdeli 
Iuliana Maria.

În cuvântul de învățătură, Preasfințit-
ul Părinte Siluan a menționat faptul că 
această Duminică, a 2-a după Rusalii, este 
una specială pentru credincioșii ortodocși 
români de pretutindeni, care îi sărbătoresc 
acum pe toți Sfinții Români, știuți și nești-
uți, din toate timpurile și locurile și în orice 
fel s-au nevoit aceștia și au bineplăcut lui 
Dumnezeu, arătând astfel, că Evanghelia 
mântuirii este adresată tuturor oamenilor 
și popoarelor lumii, iar noi, românii, nu 
suntem cu nimic mai prejos de alte neamu-
ri, deoarece mulți dintre înaintașii noștri 
s-au învrednicit să înțeleagă glasul Sfin-
tei Evanghelii și chemarea Mântuitorului 
nostru Iisus Hristos, urmându-I Acestuia 
pe calea sfințeniei. Astăzi, la mai bine de 
2.000 de ani de când a luat ființă Biserica 
Creștină Dreptmăritoare, analizând starea 
societății contemporane și văzând în ce 
sens a evoluat ea și cum se încearcă, în 
mod repetat și pe diferite căi să se arată că 
prin progresul acesteia, dar și prin proble-
mele pe care le întâmpină, creștinismul ar 
fi de fapt depășit, sau chiar se luptă pe față 
contra lui, ne dăm seama de actualitatea 
veșnic vie a cuvântului Mântuitorului nos-
tru Iisus Hristos, Care a spus că învățătura 
Sa nu este din această lume, că cei care 
vor dori să Îl urmeze vor fi prigoniți, dar și 
faptul că această învățătură și cuvântul Său 
este hrană adevărată pentru suflet și trup și 

le oferă oamenilor, și mai ales celor cred-
incioși, multă pace și liniște sufletească și 
resursele necesare pentru a descoperi și a 
merge spre dobândirea vieții celei veșnice, 

după care însetează de fapt tot pământe-
anul, chiar dacă nu este conștient. Aceasta 
este calea pe care au mers Sfinții Români, 
acesta este drumul pe care l-au urmat toți 
Sfinții, din lumea întreagă, pe această cale 
suntem chemați să mergem și noi, urmân-
du-L pe Hristos.

La momentul rânduit din timpul slujbei, 
dar și la sfârșitul Sfintei Liturghii, Ierar-
hul împreună cu clerul slujitor a săvârșit 
rugăciuni de pomenire pentru odihna su-
fletului Părintelui Arhimandrit Vichen-
tie Punguță (1953-2020), Duhovnicul 
Mânăstirii Robaia, din Arhiepiscopia 
Argeșului și Muscelului, care vineri, 19 
iunie 2020, a trecut la cele veșnice, iar 
în această Duminică a fost prohodit la 
Mânăstirea în care a slujit mai bine de 15 
ani, ca Duhovnic și Slujitor al Sfântului 
Altar, dar și ca îndrumător al Maicilor de 
acolo, pe calea mântuirii. Două Maici de 
la această Mânăstire, Robaia, se nevoi-
esc duhovnicește și dau ajutor la treburile 
necesare de la Centrul Eparhial din Giula, 
Ungaria, iar cu binecuvântarea Înaltpreas-
fințitului Părinte Calinic, Arhiepiscop-
ul Argeșului și Muscelului, Preasfințitul 
Părinte Siluan, Episcopul Eparhiei Ort-
odoxe Române din Ungaria și Locțiitor-
ul Episcopiei Daciei Felix, a poposit de 
multe ori la Mânăstirea Robaia și a slujit 
împreună cu Părintele Vichentie, Sfân-
ta Liturghie în biserica acestei Mânăstiri, 
închinată „Sfântului Mare Mucenic Gheo-
rghe”. Părintele Vichentie este originar din 
Moldova (născut la Bicaz, în județul Nea-

mț, în 7 noiembrie 1953), dar și-a îndreptat 
pașii către viața monahală la Mânăstirea 
Frăsinei, din Arhiepiscopia Râmnicului, 
unde în anul 1979 a primit și tunderea în 
monahism. După Revoluția din 1989, a 
fost mai bine de 10 ani Starețul Mânăsti-
rii „Negru Vodă” din Câmpulung Muscel, 
fiind așezat în această misiune și respons-
abilitate de Înaltpreasfințitul Părinte Arhi-
episcop Calinic. În perioada Stăreției Sale, 
obștea Mânăstirii a ajuns la un număr de 
aproape 30 de monahi, iar în același timp, 
Părintele Vichentie s-a îngrijit și de practi-
ca liturgică a elevilor de la Seminarul Teo-
logic Liceal din Curtea de Argeș. Vreme de 
2 ani (2002-2004) a fost și păstor suflete-
sc al credincioșilor ortodocși români de 
dincolo de ocean, de la Parohia „Învierea 
Domnului” din Sacramento, din Statele 
Unite ale Americii, pe care a și înființat-o, 
cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului 
Părinte Arhiepiscop Nicolae Condrea, iar 
apoi s-a reîntors în Arhiepiscopia Argeșu-
lui și Muscelului, fiind rânduit de Înalt-
preasfințitul Părinte Calinic ca Duhovnic 
și Slujitor al Mânăstirii Robaia, pe care 
a îngrijit-o, din punct de vedere duhovni-
cesc, până la mutarea sa la cele veșnice. 
Cu doar două săptămâni în urmă, unul din-
tre vrednicii săi ucenici și fii duhovnicești, 
Părintele Serafim Caiea (1977-2020), pe 
care îl lăsase Stareț la Mânăstirea „Neg-
ru Vodă” din Câmpulung Muscel, și care 
fusese foarte nevoitor și îndrăgit de cred-
incioși, s-a mutat și acesta la cele veșnice, 
în urma unei boli necruțătoare, îndurerân-
du-i sufletul. Încărcat, de asemenea, de 
nevoințe și suferințe ale trupului, la che-
marea lui Dumnezeu, Părintele Vichentie 
l-a urmat pe ucenicul său Serafim, pe calea 
veșniciei, la foarte scurtă vreme. Bunul 
Dumnezeu să odihnească sufletele acesto-
ra în Împărăția Sa, dimpreună cu toți cei 
care din veac I-au bineplăcut Lui!

Slujirea Arhierească de la Peterd se 
înscrie în programul misionar-pastoral pe 
care Preasfințitul Părinte Siluan îl adre-
sează clericilor și credincioșilor din Epis-
copia Ortodoxă Română din Ungaria, aflați 
în părinteasca sa purtare de grijă. Biserica 
românească actuală, de zid, din Peterd, 
datează din ultimul deceniu al secolului al 
XVIII-lea și a fost construită pe locul unei 
biserici mai vechi, din lemn.

Biroul de Presă
al episcopiei ortodoxe
române din ungaria
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Slujire Arhierească la Bichișceaba, în Duminica Tuturor Sfinților
În Duminica Tuturor Sfinților (14 

iunie 2020), prima Duminică după 
Rusalii, Preasfințitul Părinte Siluan, 
Episcopul Eparhiei Ortodoxe Române 
din Ungaria și Locțiitorul Episcopiei 
Daciei Felix, s-a aflat în mijlocul 
credincioșilor de la Parohia Ortodoxă 
Românească 
cu hramul 
„Sfântul Ier-
arh Nicolae” 
din Bichișce-
aba (Békésc-
saba), Un-
garia, unde 
a săvârșit 
S f â n t a 
L i t u r g h i e , 
î m p r e u n ă 
cu Părintele 
Paroh Aurel 
Bătrân și cu 
Arhidiaconul 
E m a n u e l 
Văduva, de la Catedrala Episcopală 
din Giula. Ierarhul a fost întâmpinat 
la intrarea în biserică, după obicei, iar 
răspunsurile la strană au fost date de 
Domnul Costina Daniel Ionel, Pro-
fesor la Religie la Colegiul Naţional 
„Vasile Goldiş” din Arad şi absolvent 
al Facultăţii de Teologie şi al cursu-
rilor de Master din Arad, care ajută 
săptămânal la slujirile din Ungaria, pe 
partea de strană.

Între credincioșii prezenți la slu-
jbă s-a numărat și Domnul Tiberiu 
Iuhas, Președintele Autoguvernării 
Românești Locale din Bichișceaba și 
Domnul Grigore Poiendan, solist de 
muzică populară și Profesor de muz-
ică la Școala Generală Românească 
din Micherechi, dar care locuiește în 
Bichișceaba, împreună cu soția sa, 
venind amândoi la slujbe, la biserica 
românească din acest oraș.

În cuvântul de învățătură, Ierarhul 

a arătat câteva dintre semnificațiile 
acestei Duminici închinate cinstirii tu-
turor Sfinților din Biserica noastă, cu-
noscuți și necunoscuți, pentru ca dacă 
în calendare și sinaxare sunt trecute 
câteva mii, sau zeci de mii de Sfinți, 
în realitate numărul acestora este 

mult mai mare, rămânând cunoscut 
doar Bunului Dumnezeu, Căruia ei 
și-a dedicat toată viața lor. Este foar-
te importantă cunoașterea și cinstirea 
Sfinților, deoarece aceștia au fost 
oameni ca și noi, întru totul asemenea 
nouă, dar ei au știut să aibă minte lu-
minată și inimă deschisă, pentru a pu-
tea înțelege chemarea lui Dumnezeu 
și darurile cele mari pe care El le-a 
făcut neamului omenesc, iar acestea 
i-au determinat să își schimbe viața, 
să Îi urmeze Lui și să își găsească, ast-
fel, rosturile și împlinirea deplină, pe 
care nici un lucru din lumea aceasta 
nu poate să îl ofere la aceeași măsură. 
Înțelegerea sfințeniei și a chemării lui 
Dumnezeu este cu atât mai importantă 
în zilele noastre, când societatea con-
temporană pare atât de dezorientată și 
pornită contra valorilor tradiționale, 
între care se numără și credința, încât 
ancorarea în ceea ce știm că a fost es-

ențial și de căpătâi pentru strămoșii 
noștri, este cu atât mai importantă și 
pentru noi.

La sfârșitul slujbei, Preotul Paroh 
a mulțumit Ierarhului pentru slujirea 
arhierească, care a adus o atmosferă 
de sărbătoare în biserica din Bichișce-

aba și i-a oferit 
acestuia, din 
partea Parohiei, 
o copie după 
icoana Maicii 
Domnului de la 
Mănăstirea Nic-
ula.

Deși prezența 
credincioș i lor 
o r t o d o c ș i 
români, dar și a 
celor bulgari și 
chiar și greci, în 
Bichișceaba este 
mult mai veche, 
românii nu aveau 

propriul lor locaș de închinare și se ru-
gau în case particulare.

În 1837, în timpul păstoririi Părin-
telui Nicolae Oșorhan (1835-1876), 
românii de aici și-au construit o bi-
serică din zid, pe care au închinat-o 
Sfântului Ierarh Nicolae și în care se 
roagă până în ziua de astăzi.

În urmă cu 6 ani, tot în Duminica 
I-a după Rusalii (15 iunie 2014), bi-
serica a fost resfințită, în urma mai 
multor lucrări de restaurare efectuate 
la locașul de cult de Părintele Teodor 
Marc, actualmente Paroh la Catedra-
la Episcopală din Giula, între care s-a 
numărat și înlocuirea Sfintei Mese și 
tot de atunci Parohia Bichișceaba se 
află în purtarea de grijă a Părintelui 
Aurel Bătrân.

Biroul de Presă
al episcopiei ortodoxe
române din ungaria
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