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Sfânta Liturghie și MaSLu La Micherechi,  
de adorMirea Maicii doMnuLui

Praznicul Adormirii 
Maicii Domnului (15 august 
2020) a fost prilej de bucurie 
duhovnicească pentru cred-
incioșii Parohiei Micherechi, 
aparținând Episcopiei Orto-
doxe Române din Ungaria, 
care l-au avut în mijlocul lor 
pe Preasfințitul Părinte Silu-
an. Ierarhul a săvârșit Sfân-
ta Liturghie Arhierească, de 
dimineață și slujba Sfântului 
Maslu, în după amiaza ace-
leași zile, în biserica din Mi-
cherechi, împreună cu un sob-
or de Preoți și Diaconi, format 
din Părintele Paroh Ioan Bun, 
Părintele Protosinghel Visari-
on Tuderici, Secretar Eparhial 
și Profesor de Religie la Șco-
ala Generală Românească din 
Micherechi, Părintele Ionuț 
Negrău, Paroh la Săcal și Ar-
hidiaconul Emanuel Văduva, 
la care s-au mai adăugat și alți 
clerici din cadrul Episcopiei, 
pentru Taina Sfântului Maslu 
(Părintele Aurel Becan, Paroh 
la Cenadul Unguresc și Pro-
topop de Seghedin).

La slujbe au participat 
credincioși de diferite vârste, 
dar și autorități locale, pre-
cum Doamna Margareta Tat, 
Primarul Comunei. Răspun-
surile liturgice au fost date de 
cântărețul Parohiei, împreună 
cu credincioși, iar elevii de 
la Școala Generală au ros-
tit în grup „Crezul” și Tatăl 
nostru”, potrivit tradiției din 
această Parohie. Un grup de 
inițiativă al credincioșilor din 
Parohie, împreună cu Pro-
fesoarele Petrușan Ibolya și 

Cora Tunde, care doresc să 
organizeze o asociație orto-
doxă în scopul cunoașterii și 
promovării credinței străbune 
în rândul tinerilor și consăte-

nilor lor, au luat parte și ei 
la Sfânta Liturghie și au in-
terpretat pricesne legate de 
Adormirea Maicii Domnului. 
Aceștia au fost sprijiniți și de 
solista Monica Gomboș, orig-
inară din această localitate.

În cuvântul de învățătură, 
Ierarhul a vorbit despre rolul 
și importanța deosebită a 
Maicii Domnului în icono-
mia mântuirii și în viața 
fiecărui credincios ortodox, 
care așteaptă cu multă bucu-
rie acest Praznic, în fiecare 
an, iar în România se orga-
nizează pelerinaje și slujbe 
de privegheri în multe locuri 
și mânăstiri care au icoane 
făcătoare de minuni ale 
Maicii Domnului, cum este și 
bine cunoscutul pelerinaj de 
la Nicula, desfășurat în acest 
an în condiții mai speciale, 
determinate de pandemia de 
coronavirus și de grija orga-
nizatorilor pentru păstrarea 

sănătății oamenilor care au 
dorit și de această dată să par-
ticipe în număr mare la eve-
niment.

La Praznicul Adormirii 

Maicii Domnului, Paștile 
Mici din inima verii, noi săr-
bătorim, cu bucurie, în fie-
care an, evenimentul plecării 
din această lume a celei care 
s-a învrednicit a se face Mai-
ca lui Hristos Dumnezeu și 
Maica Vieții, iar prin puterea 
dumnezeiască a Fiului ei, ne 
arată încă o dată, oarecum la 
fel ca și la Sărbătoarea Sfintei 
Învieri a Domnului, ca moar-
tea își pierde semnificația ei, 
de despărțire a sufletului de 
trup și capătă noi valențe, de 
trecere din această lume în cea 
veșnică și în Împărăția Cer-
urilor, prin minunile săvârșite 
la Praznicul de acum și prin 
însăși denumirea Sărbătorii, 
ce ne vorbește despre moarte 
ca despre un somn, prin ter-
menul de „Adormire”. Ast-
fel, cei care suntem creștini, 
ne bucurăm în fiecare an și 
cu atât mai mult în acesta, 
de faptul că prin credința în 

Domnul nostru Iisus Hristos 
și prin ajutorul Maicii Dom-
nului, noi avem nădejdea fer-
mă că moartea poate fi biruită 
de viață și ca ea nu este capi-
tolul final din viața pământe-
ană a fiecărui om.

Taina Sfântului Maslu, 
săvârșită în după amiaza 
Praznicului Adormirii Maicii 
Domnului, reprezintă o 
tradiție în viața acestei Paro-
hii și este primită de credin-
cioși, de asemenea, cu multă 
bucurie, deoarece sănătatea, 
la fel ca și viața, este un mare 
dar de la Bunul Dumnezeu, 
iar Maica Domnului este cea 
care mijlocește înaintea Fi-
ului ei și Dumnezeului nost-
ru nu doar pentru dobândirea 
vieții celei veșnice și buna 
călăuzire pe căile acestei 
vieți, ci și pentru izbăvirea 
noastră din ispitele și încer-
cările inevitabile ale vieții de 
zi cu zi și pentru menținerea 
sau dobândirea sănătății pent-
ru fiecare dintre noi.

Astfel, Praznicul Adormi-
rii Maicii Domnului a fost 
cinstit așa cum se cuvine și de 
către românii din Micherechi.

Biserica de zid din Mi-
cherechi a fost construită între 
anii 1836-1849, pe locul unei 
biserici mai vechi, din lemn 
și ea este închinată Sfinților 
Arhangheli Mihai și Gavriil, 
iar din anul 2013 a primit și 
al doilea hram, la Sărbătoarea 
Nașterii Maicii Domnului.

Biroul de Presă
al Episcopiei Ortodoxe
Române din Ungaria



                             BuLetinuL ePiScoPiei  2 BuLetinuL ePiScoPiei  3

Slujire arhierească și smartphonuri pentru elevi români  
din Bătania, în duminica a 9-a după rusalii

Slujire arhierească și parastas la chitighaz, în duminica a 12-a după rusalii

În Duminica a 9-a după Rusalii (9 
august 2020), Preasfințitul Părinte 
Siluan, Episcopul Eparhiei Ortodoxe 
Române din Ungaria, s-a aflat în mij-
locul credincioșilor români din Paro-
hia Bătania (Battonya), unde a săvâr-
șit Sfânta Liturghie, 
împreună cu un sobor 
format din Părintele 
Protosinghel Visarion 
Tuderici, Secretarul 
Eparhial al Episcopiei 
și Profesor de Reli-
gie la Școala Gene-
rală Românească din 
Micherechi, Părintele 
Marius Vidican; Paroh 
la Bătania, Arhidiaco-
nul Emanuel Văduva, 
de la Catedrala Episcopală din Giula 
și Diaconul Cristian-Marian Petruț, 
de la Catedrala Veche, din Arad. La 
slujbă au luat parte credincioși de 
diferite vârste și cadre didactice de 
la Școala Generală Românească din 
Bătania, între care s-a numărat și 
Doamna Profesoară Sofia Pilan, care 
ajută în mod obișnuit la cântarea de 
la strană și organizează programe re-
ligioase pentru elevii din Parohie.

Răspunsurile liturgice au fost date 
de tânărul Gheorghe Gabriel Juc, 
masterand la Facultatea de Teologie 
Ortodoxă din Arad.

În cuvântul de învățătură, Ierarhul 
a vorbit despre pericopa evanghelică 
duminicală, care ne relatează minu-
nea umblării pe mare a Mântuitoru-
lui nostru Iisus Hristos și potolirea 
furtunii, lucruri deosebit de semnifi-
cative și de importante și pentru noi, 
astăzi, atât pentru întărirea noastră în 
credință, asemenea Sfântului Apos-
tol Petru, pe care o putem avea doar 
prin legătură personală cu Hristos și 
prin sporirea în cunoașterea Lui, cât 
și pentru biruirea tuturor ispitelor și 
încercărilor de care și noi avem parte 
pe marea de multe ori învolburată a 

lumii și a vieții acesteia. De această 
biruință vom putea avea parte, ia-
răși, tot prin puterea dumnezeiască 
a Mântuitorului nostru Iisus Hristos, 
pe care o vom mărturisi apoi, cu bu-
curie și celorlalți semeni ai noștri.

La finalul Sfintei Liturghii, Ierar-
hul a oferit și în această Parohie două 
dispozitive electronice Smartphone 
Huawei Y6P, pentru elevii Bulz Da-
rius Cristian din clasa a 4-a, și Cso-
mor Patrik Cristian, din clasa a 8-a, 
în cadrul programului Patriarhiei Ro-
mâne, Sectorul Teologic-Educațional 
și al Eparhiilor din Țară și din Dias-
poră, de a susține învățământul on-li-
ne din timpul pandemiei de corona-
virus, pentru elevi și cadre didactice 
care provin din familii dezavantajate. 
Și de data aceasta, cei doi elevi care 
au primit daruri s-au bucurat foarte 
mult, iar astfel de dispozitive au mai 
fost acordate și unor elevi români 
din Giula și Micherechi. Cu ajutorul 
lui Dumnezeu, elevul Csomor Patrik 
Cristian, care este și foarte apropiat 
de viața Parohiei și a Bisericii noas-
tre Străbune Dreptmăritoare Româ-
ne, s-a înscris din toamnă la cursurile 
Seminarului Teologic Ortodox din 
Arad, pe care dorește să le urmeze, 
pentru a putea deveni și el slujitor al 
Sfântului Altar.

Tot în aceeași zi, după slujbă, 
Ierarhul, înconjurat de clerul slujitor, 
a făcut și sfințirea noii case parohia-

le, achiziționate în anul 2019 pentru 
Parohia Românească din Bătania, cu 
sprijin financiar din partea Statului 
Ungar, prin Secretariatul de Stat pen-
tru Culte de la Budapesta, casa și lu-
crările de amenajare care au mai fost 

efectuate la ea, fiind în 
valoare de 20 de mili-
oane de Forinți. O in-
vestiție asemănătoare 
a avut loc în anul 2013 
și pentru Parohia Jaca 
(Zsaka), în cadrul unui 
program comun, între 
România și Ungaria, 
prin cele două Secre-
tariate de Stat pentru 
Culte, de la București 
și din Budapesta, când 

a fost restaurată biserica ortodoxă 
românească și a fost achiziționată o 
nouă casă parohială la Jaca.

Preotul Marius Vidican, Paroh la 
Bătania, a adus mulțumire Bunului 
Dumnezeu, Ierarhului și celorlalți 
Clerici împreună-slujitori, pentru 
slujirea de acum, de la biserica sa, 
pentru darurile acordate elevilor și 
pentru posibilitatea de a putea locui 
cu familia lui într-o casă parohială 
nouă și a-și desfășura, astfel, activi-
tatea, în condiții normale și decente.

Biserica ortodoxă românească din 
Bătania îl are ca Hram și Ocrotitor 
Duhovnicesc pe Sfântul Mare Mu-
cenic Gheorghe, Purtătorul de Bi-
ruință și a fost construită de credin-
cioșii români între anii 1869-1872, 
după ce vreme de aproape 100 de 
ani aceștia s-au rugat împreună cu 
credincioșii ortodocși sârbi într-o 
altă biserică comună, care a rămas 
sârbilor după despărțirea ierarhică 
din 1865.

Biroul de Presă
al Episcopiei Ortodoxe
Române din Ungaria

În Duminica a 12-a după 
Rusalii (30 august 2019), 
Preasfințitul Părinte Si-
luan, Episcopul Eparhiei 
Ortodoxe Române din Un-
garia, s-a aflat în mijlocul 
credincioșilor de la Parohia 
Chitighaz, unde a săvârșit 
Sfânta Liturghie Arhierească 
împreună cu Părintele Florin 
Olteanu, Paroh la Chitighaz 
și Protopop de Giula și cu Ar-
hidiaconul Emanuel Văduva, 
de la Catedrala Episcopală 
din Giula. Răspunsurile li-
turgice au fost date de Dom-
nul Petru Sălăjan, fiu al sat-
ului și Director la Școala 
Generală Românească din 
Aletea (Elek), localitate în-
vecinată Chitighazului și de 
alți cântăreți de la biserica 
parohială din Chitighaz, iar 
la slujbă au participat credin-
cioși din sat, dar și veniți din 
Arad și din localitatea Vlad-
imirescu, din care provine și 
Părintele Paroh Florin Olte-
anu.

În cuvântul de învățătură, 
Preasfințitul Părinte Siluan 
le-a vorbit oamenilor de-
spre pericopa evanghelică 
duminicală, care prin pilda 
tânărului bogat și căutările 
sale sufletești ne transmite 
și nouă importanța căută-
rii sincere a lui Dumnezeu, 
Creatorul și Mântuitorul 
oamenilor și Singurul care 
ne poate ajuta să ne îndeplin-
im adevăratul scop în viață. 
Acesta nu poate fi doar ur-
mărirea dobândirii bogăției 
și a altor lucruri trecătoare, 
după cum am putea crede, 
gândind în mod simplist, la 
prima vedere, ci în faptul de 
a înțelege că și sufletele no-
astre au năzuințe mult mai 
înalte, tânjind neîncetat după 
dragoste, pe care ne-a poate 
oferi doar Bunul Dumnezeu 

și comuniunea cu El și cu 
semenii noștri, prin slujirea 
aproapelui.

Îndată după Sfânta 
Liturghie, Ierarhul și Sob-

orul slujitor, la care s-a mai 
adăugat și Părintele Pro-
tosinghel Visarion Tuderi-
ci, Secretarul Eparhial, au 
săvârșit și slujba Parastasu-
lui, la 4 ani de la trecerea la 
cele veșnice (în 24 august 
2016) a Doamnei Preotese 
Elena Olteanu (1974-2016), 
soția Părintelui Paroh Flo-
rin Olteanu și cadru didactic 
apreciat al Liceului Româ-
nesc „Nicolae Bălcescu” din 
Giula.

Născută în România, în 
localitatea numită „Vlad-
imirescu” și situată foarte 
aproape de Arad, Elena Olte-
anu a trăit prima parte a vieții 
sale în orașul său natal și a 
făcut studii, în diferite părți, 
dorind să devină Profesoară 
(Facultatea de Teologie 
Litere, din cadrul Universi-
tății Oradea (1993-1997), 
Facultatea de Jurnalistică 
Engleză, de la Universitatea 
de Vest „Vasile Goldiș” din 
Arad (2001-2006), precum și 
un Master în Limba Română 
(2007-2009), la Universi-
tatea de Stat „Aurel Vlaicu” 
din Arad).

La Vladimirescu l-a cu-
noscut și pe cel care avea 
să îi devină ulterior soț, în 

1993 și pe care l-a urmat 
la Chitighaz, în misiunea 
nobilă de slujire a Bunului 
Dumnezeu și a Bisericii 
Străbune, în cadrul comu-

nității ortodoxe românești 
din Ungaria, unde acesta a 
fost hirotonit Preot Paroh, în 
1994.

Dincolo de îndatoririle 
ei de Preoteasă și Mamă, 
pe care și le-a îndeplinit cu 
multă conștiinciozitate, Do-
amna Elena Olteanu și-a 
pus în lucrare și talantul de 
Profesoară, predând Lim-
ba și Cultura Română, dar 
și Limba Engleză, la Liceul 
Românesc din Giula, Un-
garia (temporar, din 1997 și 
apoi cu statut permanent, din 
2004), fiind o vreme și Profe-
soară de Religie la copilașii 
de la Grădinița Românească 
din același oraș, care au iu-
bit-o foarte mult.

Pe lângă activitatea mi-
sionară, didactică și edu-
cativă, Doamna Preoteasă 
Elena Olteanu a avut și 
preocupări jurnalistice, sc-
riind articole pentru pub-
licația săptămânală „Foaia 
Românească” (între 2002-
2004), iar din 2008 și pent-
ru Revista „Licurici”, a Li-
ceului Românesc din Giula. 
Pentru activitatea depusă ca 
și cadru didactic a fost dis-
tinsă în mai multe rânduri 
(2007, 2008 și 2009), cu 

premii, din partea Minister-
ului Învățământului și Cultu-
rii, de la Budapesta.

La începutul anului 2016, 
o suferință necruțătoare, pe 
care a descoperit-o în mod 
neașteptat, a pus-o la grea 
încercare și i-a curmat apoi 
și viața, la doar 42 de ani, 
trecând la cele veșnice în 
data de 24 august, din acel 
an.

A rămas în sufletele fam-
iliei, credincioșilor, cadrelor 
didactice, copiilor și tuturor 
celor care au cunoscut-o și 
care o pomenesc în rugăci-
une, până în ziua de astăzi.

Denumirea localității 
Chitighaz (Kétegyháza, în 
limba maghiară, înseamnă 
„două biserici”), ne arată 
faptul că în secolul al XV-lea 
existau aici două locașuri de 
cult, unul pentru români și 
altul pentru maghiari. După 
stăpânirea turcească din Gi-
ula și împrejurimi (1566-
1695), prin recolonizare, 
sau aducerea mai multor 
români în aceste părți, se 
constituie din nou o comuni-
tate ortodoxă românească la 
Chitighaz. Biserica actuală, 
din zid, a fost construită pe 
locul unei biserici mai ve-
chi, din lemn, anterior anu-
lui 1779, când în Matricola 
Botezaților este consemnat 
numele Preotului Paroh 
Gheorghe, care făcea Bote-
zurile. Din anul 1994, biseri-
ca parohială românească din 
Chitighaz se află în purtarea 
de grijă a Părintelui Florin 
Olteanu, care este și Proto-
pop de Giula.

Biroul de Presă
al Episcopiei Ortodoxe
Române din Ungaria
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tabără de pictat icoane pe sticlă la Szentendre
 Vineri, 21 august 2020, 

s-a încheiat Tabara de ico-
nografie ținută la Szenten-
dre, pentru elevi romani 
din Ungaria. După ce ele-
vii și-au însușit deprinde-
rile și informațiile de baza 
despre pictura icoanelor 
pe sticlă, fiecare dintre ei 
a pictat o astfel de icoană, 
sub îndrumarea Părintelui 
Cosmin Pop din Jaca, care 
de mulți ani se ocupa cu 
această artă sacră.

În afara de programul 
iconografic, și de rugăciu-
nile zilnice, elevii au be-
neficiat și de un program 
recreativ și cultural, din 
partea organizatorilor.

Împreună cu Părintele 
Marius Maghiaru, Proto-
popul Roman de Budapes-
ta și Președintele Autogu-
vernării Românești din 
Sectorul 7 din Budapesta, 
cu Părintele Protosinghel 

Visarion Tuderici, Secre-
tar Eparhial și însoțitorul 
grupului din Micherechi și 

cu Părintele Cosmin Pop, 
copiii au făcut în zilele 
anterioare o croaziera pe 
Dunăre, pornind de la Vi-
segrad, cunoscut în istorie 
din anul 1335, prin relații-
le stabilite încă de atunci 
între Boemia, Polonia si 

Regatul Ungar, iar între 
anii 1323-1408 de aici se 
conducea Regatul Ungar.

Joi, 20 august, elevii au 
vizitat Muzeul Satului de 
la Skanzen-Szentendre, 
cel mai mare Muzeu în aer 
liber din Ungaria, iar vi-
neri, 21 august, în ultima 
zi a Taberei, copiii au vizi-
tat orașul Esztergom, care 

găzduiește Catedrala Ro-
mano Catolică, datând de 
la jumătatea secolului al 
19-lea, care a putut fi vă-
zut și de pe cealaltă parte a 
Dunării, din orașul slovac 
Șturovo. Cazarea, materi-
alele de lucru, masa, croa-
ziera pe Dunăre și intrarea 
la obiectivele turistice au 
fost susținute de organi-
zatori, respectiv cele doua 
Autoguvernări Românești 
din Budapesta, Sectorul 7 
și din Szentendre, iar de-
plasarea de Primăria Co-
munei Micherechi.

Tot astăzi, copiii din 
Micherechi s-au întors la 
casele lor, împreuna cu 
Părintele Visarion.

Biroul de Presă
al Episcopiei Ortodoxe
Române din Ungaria
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Ziua națională pentru comemorarea martirilor Brâncoveni și  
de conștientizare a violențelor împotriva creștinilor

În contextul în care și 
astăzi în lume cei mai nu-
meroși martiri pentru cre-
dință sunt creștinii, Patri-
arhia Română își exprimă 
aprecierea pentru decla-
rarea de către Parlamen-
tul României a zilei de 16 
august ca Ziua Națională 
pentru comemorarea mar-
tirilor Brâncoveni și de 
conștientizare a violențe-
lor împotriva creștinilor.

Pentru prima dată în 
România, această come-
morare va fi celebrată în 
toate bisericile în data de 
16 august, care în acest an 

coincide cu Duminica mi-
granților români, zi dedi-
cată lor începând cu anul 

2009, în prima duminică 
după Adormirea Maicii 
Domnului.

Martiriul ca dovadă de-
săvârșită a iubirii lui Hris-
tos este în mod exemplar 

ilustrat în istoria crești-
nismului românesc de 
către Sfinții martiri Brân-

coveni. În acest sens, de-
dicarea unei zile naționale 
comemorative martiriului 
acestora trebuie să fie 
pentru noi prilej de con-
știentizare a violențelor 

actuale împotriva crești-
nilor. Aceste violențe îm-
bracă astăzi variate forme 
de persecuție, de la cris-
tofobia noilor ideologii, 
până la execuțiile filmate 
ale unor persoane care nu 
poartă altă vină decât ace-
ea de a fi creștini.

În acest context, Patri-
arhia Română îndeamnă 
la recuperarea memoria-
lă a martiriului creștin, la 
apărarea şi promovarea li-
bertății religioase ca drept 
fundamental al persoanei.

Biroul de Presă al  
Patriarhiei Române


