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Slujire ArhiereAScă lA PArohiA  
„Sfântul APoStol și evAngheliSt ioAn”  

din București
La Praznicul Acoperă-

mântul Maicii Domnului din 
acest an, (1 octombrie 2020), 
cu binecuvântarea Preaferi-
citului Părinte Patriarh Da-
niel și cu prilejul celui de-al 
doilea hram, Sfânta Liturghie 
de la Parohia „Sfântul Apos-
tol și Evanghelist Ioan”, din 
București, Cartierul Berceni, 
a fost săvârșită de Preasfinți-
tul Părinte Siluan, Episcopul 
Eparhiei Ortodoxe Române 
din Ungaria, împreună cu un 
numeros sobor de clerici, din 
care a făcut parte Părintele 
Paroh Ioan Armași, Protopo-
pul Protoieriei 4, din Capitală, 
dar și mai mulți clerici pensi-
onari, Preoți și Diaconi, care 
au slujit, sau sunt îmbisericiți 
acum la biserici din acest Pro-
topopiat. Între aceștia s-a nu-
mărat și Părintele Arhidiacon 
Ioan Caraza, renumit Profe-
sor de Patrologie și Literatură 
Postpatristică. Slujirea a avut 
loc în contextul declarării, în 
Patriarhia Română, a anului 
2020 ca „An al Pastorației Pă-
rinților și Copiilor”, dar și de 
„Ziua Internațională a Vârst-
nicilor”, stabilită de Organiza-
ția Națiunilor Unite începând 
din 1991.

La slujbă au participat cre-
dincioși de diferite vârste, iar 
clericilor pensionari din sobor 
le-au fost oferite Diploma și 
Placheta „Anului Omagial”, 
din partea Preafericitului Pă-
rinte Patriarh Daniel, dar și 
câte un epitrahil (Preoților), 

sau o icoană (Diaconilor), din 
partea Protopopiatului Sec-
tor 4, în semn de apreciere și 
binecuvântare, pentru acti-
vitatea desfășurată spre slava 

lui Dumnezeu și în folosul 
credincioșilor din Parohiile 
în care au slujit. Evenimentul 
a avut loc la o zi după aniver-
sarea împlinirii celor 13 ani 
de Patriarhat rodnic și bine-
cuvântat, al Preafericitului 
Părinte Patriarh Daniel, care 
în această perioadă, cu timp 
și fără timp, s-a îngrijit de bu-
nul mers al vieții bisericești 
din Sfânta Biserică Ortodoxă 
Română, din Țară, dar și din 
Diasporă și a purtat de grijă 
de toți fiii și fiicele Sale du-
hovnicești. Preoții pensionari 
au primit Diplomele acordate, 
dimpreună cu binecuvântarea 
Preafericirii Sale, dar și daru-
rile simbolice ale Protoieriei, 
prin intermediul Preasfințitu-
lui Părinte Episcop Siluan.

În cuvântul de învățătură, 
Ierarhul slujitor a vorbit des-
pre Praznicul Acoperămân-

tului Maicii Domnului, care 
din primul mileniu creștin, de 
la sfârșitul său, prin minunea 
petrecută în biserica din Vla-
herne, din cetatea Constanti-

nopolului de odinioară, la care 
au fost părtași Sfântul Andrei, 
cel nebun pentru Hristos și 
ucenicul său Epifanie, dar și 
poporul aflat atunci la rugă-
ciune, ne arată tuturor cât de 
mare este dragostea și ocroti-
rea Maicii Domnului față de 
tot poporul cel creștinesc care 
o cinstește pe ea și Îl urmea-
ză cu credincioșie pe Fiul ei și 
Dumnezeu nostru, păzindu-I 
poruncile. Și noi avem mare 
nevoie de acest sprijin și ocro-
tire din partea Maicii Domnu-
lui, mai ales în aceste vremuri 
marcate de boli, pandemie, 
temeri și multe trebuințe în 
viața oamenilor de pe fața în-
tregului pământ. De aseme-
nea, Preasfinția Sa a adus mul-
țumire Preafericitului Părinte 
Patriarh Daniel pentru bine-
cuvântarea de slujire și pentru 
toată grija părintească pe care 

o arată și românilor care tră-
iesc în afara granițelor țării și 
i-a dorit acestuia ani îndelun-
gați și fericiți și tot ajutorul de 
la Bunul Dumnezeu pentru 
a putea continua, cu aceeași 
râvnă jertfelnică și dragoste, 
marea și sfânta misiune încre-
dințată, de a fi Întâistătător și 
Patriarh al Bisericii Ortodoxe 
Române, precum și cârmitor 
al întregului popor român 
dreptcredincios, de pretutin-
deni, pe calea mântuirii.

Parohia „Sfântul Apostol și 
Evanghelist Ioan” din Berceni, 
Protoieria Sector 4 Capitală, 
este una dintre cele mai tine-
re, din aceasta zonă. Din anul 
2001, ea beneficiază de o bise-
rică mai mică, din lemn, con-
struită și sfințită în anul 1999 
și închinată Sântului Apostol 
și Evanghelist Ioan, iar din 
2004 a început să fie constru-
ită o biserică mult mai mare, 
din zid, cu hramul principal 
„Nașterea Maicii Domnului”. 
La demisolul acestei biserici 
noi se află un Paraclis cu hra-
mul „Acoperământul Maicii 
Domnului”, care a fost sfințit 
în anul 2011, de Preafericitul 
Părinte Patriarh Daniel. Din 
2015, Preot Paroh la această 
Parohie este Părintele Ion Ar-
mași, care este și Protopopul 
Protoieriei 4, din Capitală.

Biroul de Presă
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Burse pentru elevi români de la liceul românesc  
„nicolae Bălcescu” din giula

Sfântul Mare Mucenic dimitrie sărbătorit la catedrala din giula
Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâ-

torul de Mir, a fost sărbătorit și la Catedra-
la Episcopală din Giula, Ungaria. Cu acest 
prilej, Preasfințitul Părinte Siluan, Episco-
pul Eparhiei Ortodoxe Române din Unga-
ria, a săvârșit Sfânta Liturghie Arhierească 
în locașul de cult, împreună cu un sobor 
format din Părintele Protosinghel Visarion 
Tuderici, Secretarul Eparhial, Părintele Te-
odor Marc, Parohul Catedralei și Consilie-
rul Economic al Episcopiei și Arhidiaconul 
Emanuel Văduva. La slujbă au participat 
credincioși din oraș și cadre didactice de la 
Liceul Românesc „Nicolae Bălcescu”, din 
Giula, dar și Maica Stareță Serafima Ordo-
di, de la Mânăstirea „Aninoasa”, din Arhi-
episcopia Argeșului și Muscelului, aflată în 
vizită pentru câteva zile în părțile natale, la 
Arad. Ea provine tot de Mânăstirea Robaia, 
din aceeași Arhiepiscopie, ca și Maicile de 
la Centrul Eparhial din Giula, pe una dintre 
ele, Monahia Irina Rus, cunoscând-o încă 
de la începuturile vieții lor monahale.

În cuvântul de învățătură, Ierarhul a 
vorbit despre viața Sfântului Mare Muce-
nic Dimitrie, care rămâne foarte cunoscut 
în istoria Bisericii noastre și foarte iubit de 
creștinii dreptmăritori de pretutindeni, dar 
mai ales de cei din Cetatea Tesalonicului, 
cărora le-a devenit Ocrotitor Duhovnicesc 
de acum 1.700 de ani, prin moartea sa mu-

cenicească. Născut și crescut într-o fami-
lie creștină de rang înalt și fiind înzestrat 
de Dumnezeu cu multe daruri, Dimitrie a 
învățat de mic atât credința creștină, cât și 

arta militară și toate cele necesare pentru 
a ajunge conducător de oști și al cetății 
Tesalonicului, în care trăia. Dar, în ciuda 
realizărilor sale importante în plan militar, 
care l-au făcut cunoscut înaintea Împăra-
tului Maximian Galeriu și l-au promovat 
în funcții înalte, Sfântul Dimitrie a știut să 
așeze credința creștină mai presus de orice 
lucru din lumea aceasta și să o propovă-
duiască și celorlalți creștini din cetatea sa, 

în ciuda interdicțiilor imperiale, motiv care 
i-a și adus prigoana din partea Împăratu-
lui și a chinuitorilor lui. Minunea săvârșită 
cu tânărul creștin Nestor, care firav fiind 
din fire, dar împuternicit prin binecuvân-
tarea Sfântului Dimitrie și prin puterea lui 
Dumnezeu, a reușit să îl învingă în luptă pe 
puternicul gladiator Lie, a atras mânia Îm-
păratului, iar din porunca lui, cei doi tineri 
creștini au ajuns Mucenici ai Bisericii lui 
Hristos: Sfântul Nestor prin tăierea capu-
lui, iar Sfântul Dimitrie fiind ucis cu suli-
ța. El rămâne un model de creștin de rang 
înalt, care a știut să facă alegerea cea bună 
în viața sa și a reușit să străbată veacurile, 
prin pomenirea și cinstirea sa, până în ziua 
de astăzi.

La final, Ierarhul i-a îndemnat pe toți 
să urmeze Sfântului Dimitrie și să își în-
tărească în suflete credința și mărturisirea 
lui Hristos, i-a felicitat pe cei care poartă 
numele acestui mare Sfânt Mucenic și i-a 
chemat pe credincioși să vină la Sfânta Li-
turghie și în ziua următoare, când este cin-
stit un alt mare Sfânt Dimitrie, dar de data 
aceasta Cuvios și Monah din Basarabi, din 
părțile Bulgariei, care de mai bine de trei 
sute de ani este Ocrotitorul Bucureștilor.

Biroul de Presă
al episcopiei ortodoxe
Române din Ungaria

Vineri, 2 octombrie 2020, 
în sala festivă a Liceului Ro-
mânesc „Nicolae Bălcescu” 
din Giula, a avut loc o cere-
monie legată de oferirea a 
două burse de studii de nați-
onalitate, pentru două eleve 
din clasa a XI-a de la această 
instituție de învățământ ro-
mânească din Ungaria. A 
devenit deja o tradiție, ca de 
aproximativ 10 ani, Secreta-
riatul de Stat pentru Culte de 
la Budapesta să ofere astfel de 
burse pentru elevii celor 13 
minorități naționale care tră-
iesc din Ungaria, în semn de 
apreciere și încurajare pentru 
elevi de nivel liceal din cadrul 
școlilor acestor minorități, ca 
să păstreze identitatea națio-
nală, tradițiile și obiceiurile 
minorităților din care provin. 
Până acum 8 ani era oferită 
câte o bursă, iar de doi ani, 
câte două burse, în valoare 
totală de 60.000 Forinți lunar 
(circa 800 Ron), pentru acești 
elevi.

Evenimentul a avut loc în 
sala festivă a Liceului Româ-
nesc „Nicolae Bălcescu” și s-a 
bucurat de prezența multor 
oficialități: Domnul Soltész 
Miklós, Secretarul de Stat 
pentru Culte, Minorități și 
Sfera Civilă, Domnul Kovács 
József, Deputatul de Giula în 
Parlamentul de la Budapes-
ta, Domnul Görgényi Ernő, 
Primarul Giulei, Preasfinți-
tul Părinte Siluan, Episcopul 
Eparhiei Ortodoxe Române 
din Ungaria, Părintele Ar-
himandrit Calinic Covaci, 
Consilierul Administrativ-Bi-
sericesc al Episcopiei, Părin-
tele Protosinghel Visarion 
Tuderici, Secretarul Eparhial, 
Domnul Florin Trandafir Va-
siloni, Consulul General al 
României la Giula, Doamna 

Maria Gurzău Czegledi, Di-
rectorul Liceului Românesc 
„Nicolae Bălcescu” din Giula 
și gazda acestei manifestări, 
Domnul Traian Cresta, Pur-

tătorul de Cuvânt al Minori-
tății Române în Parlamentul 
de la Budapesta, Domnul 
Gheorghe Cozma, Președin-
tele Autoguvernării pe Țară 
a Românilor din Ungaria 
(AȚRU), Doamna Mariana 
Negrău, Directorul Centrului 
de Documentare și Informare 
al AȚRU, Doamna Eva Iova 
Șimon, Directorul Săptămâ-
nalului „Foaia Românească”, 
Doamna Delia Covaci, Direc-
torul Săptămânalului „Croni-
ca” al AȚRU, cadre didactice, 
circa 20 de elevi, părinți și 
alți invitați, respectându-se și 
măsurile sanitare de protecție 
impuse de pandemia de coro-
navirus.

După intonarea celor două 
Imnuri de Stat, Maghiar și 
Român, elevul Tatios Bald-
vin Húsvét, din clasa a XI-a, 
a recitat poezia „Trebuie să 
crezi în posibilitatea ferici-
rii”, urmată de cuvântul de 
salut al Doamnei Director 
Maria Gurzău Czegledi, care 
a mulțumit tuturor celor care 
au răspuns invitației adresate 
și Domnului Secretar de Stat 

pentru bursele oferite, și-a 
exprimat bucuria pentru oca-
zia de a-l primi pentru a treia 
oară într-o vizită oficială efec-
tuată la Liceul Românesc din 

Giula și a subliniat principiile 
educative și morale înalte care 
călăuzesc această instituție de 
învățământ, cadrele didactice 
și pe elevii care aleg să studi-
eze aici.

Domnul Secretar de Stat 
și-a exprimat la rândul său 
bucuria de a putea reveni la 
Liceul Românesc din Giula în 
interval mai mic de un an, de-
oarece a participat și la festi-
vitatea de deschidere a noului 
an școlar 2019-2020, când au 
fost inaugurate ample lucrări 
de restaurare efectuate la sala 
festivă a Liceului, cu sprijin 
guvernamental și a subliniat 
importanța deosebită a mi-
norităților în viața unei țări și 
în cultivarea unor bune relații 
între Ungaria și țările respec-
tive. Domnia Sa a apreciat, de 
asemenea, rolul Bisericii, al 
Episcopiei Ortodoxe Româ-
ne din Ungaria, al Școlii și al 
celorlalte Instituții românești 
în realizarea acestui deziderat 
atât de important în contextul 
european actual și pentru a 
crea noi perspective de con-
lucrare, sub auspiciile învăță-

turii creștine, care vor ajuta 
să fie depășite și momentele 
dificile ale trecutului.

Cele două burse de studii 
pentru minorități, din anul 
acesta, de la Liceul Românesc 
din Giula, au fost oferite de 
Domnul Secretar de Stat pen-
tru elevele Petra Livia Sălă-
jan și Virag (Floare) Brighita 
Străin, ambele din clasa a XI-
a, bursele fiind însoțite și de 
Diplome semnate de Domnul 
Vicepremier Semjén Zsolt. 
Cele două eleve au primit și 
buchete de flori, din partea 
Domnului Purtător de Cu-
vânt Traian Cresta și Domnu-
lui Gheorghe Cozma, Preșe-
dintele AȚRU.

Programul festiv s-a în-
cheiat cu un scurt dans româ-
nesc, prezentat cu mult talent 
de membrii ai Ansamblului 
Folcloric de Păstrare și Pro-
movare a Tradițiilor Populare 
Românești, aparținând Liceu-
lui și Centrului de Documen-
tare și Informare al AȚRU și 
de o recepție oficială oferită 
participanților.

Astfel de premii vor fi ofe-
rite și elevilor de la alte Școli 
ale unor minorități din Unga-
ria, Domnul Secretar de Stat 
îndreptându-se apoi spre o 
astfel de Școală din orașul Bé-
késcsaba (Bichișceaba), unde 
există o minoritate germană 
și slovacă.

În cadrul bunelor relații 
existente între Episcopia Or-
todoxă Română din Ungaria 
și Secretariatul de Stat pen-
tru Culte de la Budapesta se 
numără și achiziționarea, în 
ultimul an, a unei noi case pa-
rohiale românești la Bătania 
(Battonya).

Biroul de Presă
al episcopiei ortodoxe
Române din Ungaria

Slujire Arhierească la catedrala din giula, în duminica a 20-a după rusalii
În Duminica a 20 după Rusalii (18 oc-

tombrie 2020), Preasfințitul Părinte Siluan, 
Episcopul Eparhiei Ortodoxe Române din 
Ungaria, s-a aflat în mijlocul credincioșilor 
de la Catedrala Episcopală din Giula, unde 
a săvârșit Sfânta Liturghie Arhierească, 
împreună cu un sobor format din Părintele 
Protosinghel Visarion Tuderici, Secretarul 
Eparhial, Părintele Teodor Marc, Parohul 
Catedralei și Consilierul Economic al Epi-
scopiei și Arhidiaconul Emanuel Văduva. 
La slujbă au participat credincioși de di-
ferite vârste, copii, tineri și bătrâni, care 
iubesc Sfânta noastră Biserică și au lăsat 
pentru o vreme toată grija cea lumească, 
pentru a se regăsi, în duh de rugăciune, îm-
preună cu slujitorii Sfintelor Altare, în casa 
Tatălui Ceresc!

În cuvântul de învățătură, pornind de le 
pericopa evanghelică duminicală, Ierarhul 
a vorbit despre bunătatea, purtarea de gri-
jă și puterea dumnezeiască a Domnului și 

Mântuitorului nostru Iisus Hristos, Care 
este Stăpânul vieții și al morții și îl cheamă 
din nou la viață pe tânărul decedat, singu-
rul copil al mamei sale, care pe deasupra 
mai era și văduvă, iar pe aceasta o mângâ-
ie, atât cu cuvântul, cât mai ales prin fap-
tul că înlătură din sufletul ei pricina pen-
tru care ea se afla în suferință și la capătul 
puterilor, atunci când îl reprimește înapoi 
pe fiului ei înviat. În această vreme, când 
lumea întreaga se află sub teroarea fricii și 
a temerii de boală și de moarte, este cu atât 
mai important acest model care ne vorbeș-
te despre încă o cale pentru omul contem-
poran, cea a credinței în Bunul Dumnezeu, 
care aduce lumină în întuneric și pace în 
suflete și care nici măcar nu este nouă, ci 
este cunoscută de toți creștinii dreptmări-
tori, încă din timpul Mântuitorului, Care 
a făcut astfel de minuni nemaiîntâlnite și 
Care poartă de grijă tuturor celor ce cred 
în El.

La vremea cuvenită, mai mulți credin-
cioși și copii s-au împărtășit cu Sfintele 
Taine, între care s-au numărat și tinerii Ioan 
Grigore și Maria Petrușan, care cu ajutorul 
Bunului Dumnezeu, își vor uni viețile, prin 
Taina Nunții, ce va fi săvârșită de Părin-
tele Paroh Teodor Marc, în Catedrala din 
Giula, în sâmbăta care urmează (24 octom-
brie 2020). Ierarhul i-a felicitat pe aceștia 
pentru faptul că țin datinile și tradițiile 
străbune și i-a îndemnat să rămână mereu 
aproape de Biserica noastră Strămoșească, 
care poartă de grijă tuturor fiilor și fiicelor 
ei duhovnicești, în orice împrejurare și le-a 
dorit multă binecuvântare și ajutor de la 
Bunul Dumnezeu în viața lor comună, pe 
care o vor începe în curând.

Biroul de Presă
al episcopiei ortodoxe
Române din Ungaria
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Slujire Arhierească de Sfântul cuvios dimitrie cel nou, din Basarabi,  
ocrotitorul Bucureștilor, la catedrala episcopală din giula

Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou, din Basarabi, Ocrotito-
rul Bucureștilor, este sărbătorit cu multă cuviință și bucurie, 
în capitală, în ziua sa de prăznuire (27 octombrie), începând 
de acum 246 de ani, de când a fost adus și a rămas, în chip 
minunat, în Catedrala Pa-
triarhală, dar el este cin-
stit în toate bisericile din 
România și de dincolo de 
hotarele ei. La Catedrala 
Episcopală din Giula, cu 
acest prilej (27 octombrie 
2020) a fost săvârșită Sfân-
ta Liturghie Arhierească, 
de către Preasfințitul Părin-
te Siluan, Episcopul Epar-
hiei Ortodoxe Române din 
Ungaria, împreună cu un 
sobor format din Părintele 
Arhimandrit Calinic Co-
vaci, Consilierul Adminis-
trativ-Bisericesc al Episco-
piei, Părintele Protosinghel 
Visarion Tuderici, Secre-
tarul Eparhial, Părintele Teodor Marc, Parohul Catedralei și 
Consilierul Economic al Episcopiei și Arhidiaconul Emanuel 
Văduva. Răspunsurile liturgice au fost date de cântăreții Ca-
tedralei, iar la slujbă au participat credincioși din oraș, dar și 
turiști români aflați în trecere prin Giula.

În cuvântul de învățătură, Ierarhul și-a exprimat bucuria de 
a-l putea sărbători și astăzi pe acest mare Ocrotitor și Părinte 
Duhovnicesc al credincioșilor din București și al tuturor celor 
care îl iubesc și vin cu credință să se închine la Sfintele Sale 
Moaște, cerându-i ajutorul, dar și tristețea că, datorită acestei 
pandemii și a masurilor luate de autoritățile sanitare și admi-
nistrative, nu au putut să își îndeplinească această datorie de 
conștiință, față de Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, din Ba-
sarbi, decât credincioșii din București și din împrejurimi. Dacă 
ieri l-am cinstit pe Ocrotitorul Tesalonicului, Sfântul Mare 
Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir, care provenea dintr-o 
familie creștină înstărită, de rang mare și a ajuns pe o poziție 
socială și militară foarte înaltă, astăzi îl cinstim pe Ocrotitorul 
Bucureștilor, care provine dintr-o familie simplă, dar tot cre-
dincioasă și dintr-un sat sărac din Bulgaria, pe nume Basara-
bov, însă acest lucru nu l-a împiedicat cu nimic să fie mai întâi 
un păstor harnic și un om bun, corect, iubitor de Dumnezeu, 
de oameni, de toată firea cea văzută și de viețuitoarele care 
îl înconjurau, iar mai apoi, intrând în viața monahală, să se 
nevoiască foarte mult în post și rugăciune, într-o peșteră din 
apropierea satului său natal, dobândind aici sfințenia, nestrică-

ciunea trupului și darul de a face minuni. Deși nu se știu multe 
lucruri despre viața sa și chiar despre trecerea sa la cele veș-
nice, iată că printr-o minune, el s-a făcut cunoscut mult mai 
târziu, cu trupul său și Sfintele sale Moaște, care au stat vreme 

îndelungată în apele râului 
Lom, iar la descoperire a 
vindecat pe fata epileptică 
căreia i s-a arătat mai întâi, 
în vis și de atunci a săvârșit, 
necontenit, multe minuni, 
atât în biserica din satul său 
natal, unde au fost depuse 
aceste Sfinte Moaște, cât 
și în cetatea Bucureștilor, 
unde se află din anul 1774, 
fiind aduse de generalul rus 
Petru Salticov. Între aceste 
minuni, se numără izbăvi-
rea din marea secetă în care 
se găsea orașul București în 
anul 1827, în timpul dom-
nitorului Grigore Ghica, 
dar mai ales izbăvirea din 

molima lui Caragea, din 1814 și din epidemia de holeră, din 
1831, din timpul generalului Pavel D. Kiseleff, Președintele 
Divanului Țării Românești, când Bucureștiul era aproape pus-
tiit de holeră și murea 160 de oameni pe zi. După scoaterea 
în procesiune a Moaștelor Sfântului Cuvios Dimitrie, până în 
câmpia Filaret, din dispoziția generalului Kiseleff, numărul 
celor decedați și al bolnavilor a scăzut foarte mult, în inter-
val de numai două săptămâni (din 15 septembrie și până la 
începutul lunii octombrie 1831). Astfel încât, putem vedea, 
din mărturii istorice clare, că nu doar medicina și doctorii îi 
vindecă pe oameni din cele mai grele boli și epidemii, ci și 
puterea lui Dumnezeu, arătată prin credință și prin Moaștele 
și ajutorul Sfinților.

La final, Ierarhul i-a îndemnat pe credincioși să urmeze mo-
delul Sfinților, în viețile lor și să ceară ajutorul Sfântului Cu-
vios Dimitrie cel Nou din Basarabi și Sfântului Mare Mucenic 
Dimitrie din Tesalonic, pentru întărirea în credință și călăuzi-
rea pe calea vieții.

Din 30 octombrie 2010, cu binecuvântarea Preafericitului 
Părinte Patriarh Daniel, în Catedrala Episcopală din Giula, 
Ungaria, se află, spre închinare și binecuvântare, un rând de 
veșminte care au acoperit mai înainte Moaștele Sfântului Cu-
vios Dimitrie cel Nou, din Basarabi, Ocrotitorul Bucureștilor.
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