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PRIMII PAªI AI COMUNITÃÞII NOASTRE
ÎN ANUL DEDICAT SFÂNTUL PAVEL
Odatã cu sfârºitul lunii octombrie, casa
Seminarului nostru teologic s-a repopulat cu persoane,
cu voci, cu paºi: oricât de plãcutã este uneori tãcerea ce
domneºte pe coridoare în timpul vacanþelor, voioºia ºi
foºnetul prezenþei seminariºtilor readuc Instituþia la un
firesc al ei.
Un nou an universitar ne
aºteaptã cu provocãrile sale, un
an în care din nou ne vom gãsi
fiecare la ºcoala Domnului ºi la
ºcoala vieþii, toate concretizate în
convieþuirea de care vom avea parte
în Seminar. Pe lângã seminariºtii ce
vor intra în anul I, noul început va
aduce ºi câteva schimbãri între
formatori. fr. Lucian Leº va pãrãsi
cârma anilor I-II, pentru a forma
de acum anii III-IV, în locul fr.
Paul Oancea, care va rãmâne în
instituþia noastrã ca profesor la
catedra de biblic. Misiunea de formator al anilor I-II va
fi preluatã de fr. Gheorghe Pop, absolvent al teologiei
în Facultatea noastrã în anul 2007. De asemenea, pentru
îngrijirea pãrþii spirituale, pe lângã pãrinþii sufleteºti pr.
Florian Guþiu ºi pr. Coriolan Buzaºiu ºi pr. confesor
Cristian (Geo) Bãlan, echipei de spirituali i se va mai
adãuga noul guardian al Mãnãstirii Franciscane din
Oradea, în persoana pr. Augustin Budãu. Pãrintelui
Dorel Demian care ne-a însoþit vreme de 5 ani în aceastã
misiune, la încheierea mandatului sãu, îi mulþumim
cu toatã cãldura. Atât celor care ºi-au sfârºit misiunea
în Seminar, cât ºi celor care au rãmas (profesori,
administratori, preoþi) ori au venit pentru întâia oarã ca
formatori, le arãt toatã gratitudinea ºi le doresc mult har,
rãbdare ºi inspiraþie în munca de modelare a viitorilor
preoþi!
Împreunã cu întreaga Bisericã, centrul

reflecþiilor, al activitãþilor ºi al formãrii noastre se va
structura pe aprofundarea figurii Sf. apostol Pavel. În
persoana sa, gãsim multe afinitãþi cu drumul nostru de
formare. Precum ar trebui sã fie cei care candideazã la
preoþie, Pavel este „apostol prin vocaþie”, nu prin autocandidaturã ºi nici prin însãrcinare
omeneascã. Dacã în 2Cor 10,10,
Pavel ne mãrturiseºte cã „prezenþa
sa fizicã este slabã ºi cuvântul sãu
fãrã nici o trecere”, acest lucru
ne face sã înþelegem cã succesul
apostolatului sãu nu depinde de o
strategie apologeticã ºi misionarã
nãstruºnicã, ci de fidelitatea,
constanþa ºi implicarea sa.
„Acþiunea Bisericii este credibilã
ºi eficientã –afirma papa Benedict
- numai în mãsura în care cei care
fac parte din ea sunt dispuºi sã
plãteascã personal fidelitatea lor
faþã de Hristos în orice situaþie. Biserica lui Hristos are
nevoie de apostoli gata sã se sacrifice pe sine înºiºi. Are
nevoie de martori ºi de martiri ca Sf. Pavel: odinioarã
prigonitor înverºunat al creºtinilor, când pe drumul
Damascului a cãzut la pãmânt orbit de lumina divinã,
a trecut fãrã ezitare de partea Rãstignitului ºi l-a urmat
fãrã regrete”.
Cred cã multe mesaje putem percepe din partea
lui Pavel în acest an, întrucât personalitatea sa a fost
una cu totul complexã. Cu toate acestea DÃRUIREA,
FIDELITATEA ªI CONSTANÞA ar putea constitui o
temã de reflecþie ºi de lucru permanent cu noi înºine, cu
comunitatea, cât ºi o misiune pe care sã ne-o asumãm
vizavi de viaþa întregii Biserici, de-a lungul întregului
an pe care Domnul ni-l va dãrui.
Pr. Cristian SABÃU
Rector

Pelerinaj

PELERINAJ LA MEDJUGORJE
Sfânta Fecioarã cheamã anual la Medjugorje
tineri, cãrora vrea sã le împãrtãºeascã din frumuseþea
cereascã, pe care ea o trãieºte alãturi de Fiul ei, astfel
cã mulþi tineri, rãspund acestei chemãri ºi împinºi de
lucrarea Spiritului Sfânt merg acolo pentru a-ºi regãsi
Mama lor din Cer.
Anul acesta am fost ºi eu la Medjugorje,
împreunã cu ali patru colegi seminari’ti în perioada
Festivalului Tineretului (Mladifest), care, dupã cum
aratã ºi numele este organizat special pentru tineri. Este
pentru mine al treilea an când particip ºi nu mã satur
sã-mi doresc sã merg ºi în anii ce vor urma.
Festivalul se desfãºoarã în perioada 31 iulie- 6 august,
când biserica din Medjugorje adoptã un program
diferit de cel obiºnuit tocmai pentru a-i întâmpina
pe tineri cu un program care include
cântece, dansuri, mãrturii de convertire
din partea tinerilor, predici care sã
aibã în vedere rezolvarea problemelor
tinerilor ºi diferite propuneri care sã
capteze interesul acestora de a-L urma pe
Hristos prin mesajele Sfintei Fecioare.
La Medjugorje am stat într-un
castel construit în cinstea Sfintei Fecioare,
numit Our Lady of the Sacred Heart,
iar acest castel este destinat persoanelor consacrate,
seminariºtilor sau tinerilor care nu au posibilitatea sã
se întreþinã din punct de vedere financiar pe durata
festivalului.
Anul acesta am fãcut parte din acel grup de
tineri care stau în castel pentru a primi vizitatori,
vizitatori care sunt în numãr foarte mare, având în
vedere frumuseþe locului de la castel ºi a spiritualitãþii
care îl înconjoarã. Castelul este cu atât mai deosebit cu
cât descoperi felul în care acesta s-a construit ºi cine
sunt cei care au pus temelia acestuia.
Pentru a înþelege mai bine cât este de special
acest loc de la Medjugorje am sã vã împãrtãºesc câteva
date despre proprietarii castelului. Patrick ºi Nancy
sunt din Canada ºi s-au mutat în Medjugorje în urmã cu
aproximativ 12 ani. Când au venit au stat, iniþial, într-o
camerã în care ploua, pentru cã erau foarte puþine locuri
amenajate pentru pelerini.
Patrick a aflat de apariþiile Sfintei Fecioare de la
Medjugorje dintr-o carte în care erau publicate mesajele
pe care Ea le dãdea vizionarilor pentru întreaga lume
ºi a luat hotãrârea ca împreunã cu Nancy sã devinã
„vecini” ai Sfintei Fecioare. Pentru acest lucru, ei au
vândut tot ce aveau în Canada, au renunþat la toate
plãcerile ce le putea oferi o lume civilizatã ºi s-au mutat
la Medjugorje.
II

Au venit la Medjugorje ºi încercau sã-ºi trãiascã
viaþa urmând cu stricteþe cerinþele din mesajele pe care
Sfânta Fecioarã le oferea vizionarilor. Dintre acestea
amintesc doar câteva; punerea Sfintei Liturghii în
centrul vieþii, rugãciunea Rozarului recitatã cu inima în
fiecare zi, spovada cel puþin odatã pe lunã, citirea Sfintei
Scripturi în fiecare zi ºi postul cu pâine ºi apã de douã
ori pe sãptãmânã, º.a.m.d.
Ei au hotãrât sã depunã toate eforturile în
construirea unui castel dedicat Sfintei Fecioare ºi astfel
a apãrut lãcasul Our Lady of the Sacred Heart.
Am dat aceste informaþii pentru a putea înþelege
mai uºor în ce constã atracia pe care o simt pelerinii care
vin la Medjugorje faþã de acest loc.
Oamenii care stau în castel formeazã o familie
creºtinã autenticã, ai senzaþia cã
trãieºti perioada Bisericii Primare, în
care trãiau Sfinþii Apostoli, iar Nancy
insistã foarte mult sã fim primitori cu
pelerinii, sã le oferim toatã iubirea cu
care am fost întâmpinaþi noi la castel,
pentru ca pelerinii dupã ce vor pleca
sã simtã cã au vizitat un loc consacrat
Inimii Sfintei Fecioare. Nancy e ca o
mamã pentru noi, pe perioada cât am
stat acolo ea ne vorbea zilnic despre Mama noastrã din
Cer, oferindu-ºi toatã fiinþa sa pentru ca Sfânta Fecioarã
sã fie fericitã.
Din perspectivã personalã, anul acesta a diferit
mult de ceilalþi ani, tocmai pentru acest fapt, cã am
gustat pelerinajul din punctul de vedere al unuia care
face parte dintr-o familie care trãieºte concret mesajele
pe care Sfânta Fecioarã le transmite prin vizionari.
Am lucrat împreunã, am postit împreunã, neam rugat împreunã, ne supãram unii pe alþi însã nu
apunea soarele peste supãrarea noastrã. Am vãzut cum
se trateazã acolo „membrii familiei”: dacã unul greºeºte,
ceilalþi nu se supãrã, ci suferã pentru el, pentru cã e
important fiecare membru ºi acesta nu îi face pe membri
sã se supere, ci sã sufere. E o lege a iubirii în familie cea
pe care am învãþat-o la Medjugorje, ºi important este cã
are o eficienþã sigurã, spun asta din proprie experienþã.
În încheiere aº vrea sã vã invit pe toþi sã mergeþi
sã simþiþi prezenþa Sfintei Fecioare de la Medjugorje,
ea este o Mamã bunã care vrea sã-ºi adune copiii sub
Mantia Sa, unde pot fi uºor ocrotiþi de atacurile altor
forþe potrivnice, de aceea este important sã vizitaþi acest
loc de întãlnire intimã dintre inima voastrã ºi Cea care
vã iubeºte inima.
Iulian BOGLUÞ
ANUL-IISeminarium Varadiensis

Special

CÃLÃTORIE SPRE PORTO
Îndatã ce s-a terminat anul universitar 20072008 l-am însoþit pe pãrintele rector Cristian Sabãu
într-o cãlãtorie la Porto. Scopul acestei cãlãtorii a fost
participarea la o conferinþã internaþionalã despre vocaþii.
Am pornit în dimineaþa zilei de 26 iunie dupã ce am
sãvârºit Sfânta Liturghie în
capela Seminarului.
Drumul pânã în
Porto a fost dificil, dealungul
acestuia am fãcut unele opriri
care ne-au îmbogãþit atât din
punct de vedere spiritual,
cât ºi cultural. Astfel când
ne-am dus ne-am oprit pe la
mãnãstirea Melk (Austria),
palatul papilor din Avignon
(Franþa). Acest palat a servit
drept reºedinþã papalã timp de
aproape 68 de ani. Din 1309
pânã în 1377, au locuit aici
ºapte papi. Arhitectura este în stil gotic, cu ziduri de
peste 5 metri grosime. S-a construit pe durata a 29 de ani
pe locul unui pinten de stanca naturalã, pentru a-l face
impenetrabil atacurilor. Am avut posibilitatea de a vizita
25 de camere, printre care sãlile de recepþie, mãnãstirea,
capelele ºi apartamentul privat al
papei.
Alte locuri minunate pe
care care le-am vãzut înainte
de a ajunge la Porto au fost:
Barcelona, Madrid, Salamanca,
Avila (Spania). Toate aceste
locuri poartã o încãrcãturã istoricã
impresionantã ºi, la un moment
dat, au jucat un rol fundamental
în istoria Europei creºtine. A fost
un lucru extraordinar sã vãd toate
acele locuri ºi sã calc pe urmele
marilor teologi ai Evului Mediu
(Salamanca), a Sfintei Teresa de Avila, a papilor care
au avut reºedinþa la Avignon...
Odatã ajunºi la Porto am avut parte de o serie
de conferinþe ce aveau drept scop identificarea ºi
soluþionarea problemei vocaþiilor într-o Europã care este
pe zi ce trece tot mai secularizatã. Un alt lucru frumos
a fost împãrþirea pe grupuri de discuþii, iar în cadrul
acestor grupuri fiecare avea posibilitatea sã expunã
situaþia în care se aflã „cultura vocaþiilor” în propria
sa þarã.
Tema acestui simpozion a stat sub semnul
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discutãrii documentului emis de Congregaþia pentru
Doctrina Credinþei „In Verbo Tuo”. Dealungul celor trei
zile de lucrãri s-a încercat o analizã a acestui document
pentru a se vedea dacã este actual ’i dacã mai poate
rãspunde exigenþelor unei „culturi a vocaþiilor” în
Europa secolului XXI.
Simpozionul s-a
terminat în 6 iulie cu o liturghie
internaþionalã la Fatima. Acest
moment a fost de o incredibil
de mare dozã de spiritualitate.
Este foarte înãlþãtor sã vezi
atâta lume adunatã pentru o
Sfântã Liturghie, dar nu numai
cã erau adunaþi, ci aceia care
erau, trãiau Liturghia, fiind
adevãraþi martori ai credinþei
creºtine.
Traseul de întoarcere
din Portugalia a avut mai mult
un caracter spiritual, iar dealungul acestuia am avut
ocazia sã fiu pelerin prin locuri în care odinioarã
credeam cã e imposibil sã ajung. Astfel am vizitat ºi
m-am rugat Sfintei Fecioare Maria la Fatima, Lourdes,
Montichiari, Schio, ºi Sfinþilor Anton ºi Leopold Mandic
în Padova.
Dintre toate acestea, cel
mai frumos mi s-a pãrut a fi la
Montichiari, unde Sfânta Fecioarã
a apãrut ºi a cerut sã fie numitã
Maria Rosa Mystica. Statuia care
se aflã în capela apariþiilor este,
în opinia mea, cea mai frumoasã
statuie ce o reprezintã pe Sfânta
Fecioarã. Aceastã are niºte ochi
blânzi, cristalini ºi chiar dacã
este doar o statuie, atunci când o
priveºti în ochi vezi privirea unei
mame care te aºteaptã sã te întorci
Acasã, pentru a fi o veºnicie împreunã cu Isus.
În final aº dori sã-i mulþumesc Sfintei Fecioare
pentru cã a îngãduit sã ne primeascã sub mantia ei
protectoare pe tot parcursul acestei cãlãtorii, ferindu-ne
de pericole. Aº dori sã-i mulþumesc ºi pãrintelui rector
Cristian Sabãu pentru cã mi-a oferit oportunitatea de a-l
însoþi în aceastã cãlãtorie.
Marcel AUªAN
ANUL -II-.
III

Pelerinaj

PELERINAJ PE JOS PÂNÃ LA SIGHET
La sfârºitul acestei veri, în perioada 22 august
- 1 septembrie, a avut loc a IX-a ediþie a pelerinajului
anual, pe jos de la ªimleu Silvaniei (jud. Sãlaj), la
Sighetu Marmaþiei (jud. Maramureº). În acest an au
participat ºi cinci seminariºti: Auºan Marcel, Bogluþ
Iulian, Cernucan Paul, Moisa Silviu, Pop Paul.
Scopul acestui pelerinaj este, în primul rând,
de a-I da mãrire Domnului Dumnezeu prin sacrificiile ºi
rugãciunile tinerilor pelerini, de a-I cinsti pe episcopii,
preoþii, ºi simplii credincioºi martiri care au murit
la Sighet ºi nu în ultimul rând, de a adresa un „salut
fratern” comunitãþilor prin care
trecem.
Poate cã mulþi oameni
care ne-au vãzut în drumul nostru,
ne-au considerat niºte „nebuni”,
dar meditând la îndemnul Sfântului
Pavel, conºtientizãm cã suntem
niºte nebuni, dar „nebuni pentru
Hristos”. În acest an, poate
prezenþa noastrã a fost mai simþitã
decât în anii anteriori. Dacã în
ediþiile trecute ale pelerinajului
eram întrebaþi doar de unde venim
ºi unde mergem, în acest an, lumea
s-a arãtat interesatã ºi de scopul pelerinajului în sine…
Poate cã „parfumul ºi culoarea” noastrã de a fi creºtini
a ajuns ºi în inimile acestor oameni care ne urmãreau an
de an din curþile lor.
Poate se vor întreba mulþi care a fost rãsplata
noastrã?! Ei bine, când vezi oamenii care îþi surâd din
inimã, bãtrânii care plâng de bucurie vãzând ca mai
existã tineri care se sacrificã din iubire… aceasta a fost
rãsplata noastrã, încununatã de satisfacþia reuºitei de
a parcurge toþi kilometri pe jos trecând peste ploaie,
cãldurã, bãtãturi si multe alte impedimente care nu au
întârziat sã aparã.
Acest pelerinaj a luat fiinþã în anul 2000, când
douã persoane, printre care ºi actualul Vicar General al
Eparhiei de Oradea, pãrintele Gui Florian, au parcurs cei
aproximativi 165 de km pentru a-L mãri pe Dumnezeu.
Acum, în 2008, am participat aproximativ 80 de tineri
cu aceleaºi motivaþii interioare…
La plecare, am fost binecuvântaþi în mod
direct la ªimleu de Preasfinþitul Virgil Bercea care ne-a
spus cã noi suntem coroana de flori de la crucea lui Isus
ºi ne-a sfãtuit sã ne pãstrãm culoarea ºi parfumul. La
Baia Mare am avut onoarea de a-l întâlni pe Preasfinþia
Sa Florentin Crihãlmeanu, episcopul eparhiei de ClujIV

Gherla care susþinea exerciþii spirituale acolo. Am trecut
prin numeroase localitãþi, printre care þin sã menþionez
localitatea Bãdãcin (jud. Sãlaj), care este localitatea
natalã a lui Iuliu Maniu ºi localitatea Bocºa (jud. Sãlaj),
unde este îngropat Simion Bãrnuþiu (fost diacon grecocatolic). Pelerinajul pe jos s-a sfârºit la “Cimitirul
Sãracilor” din Sighet unde am cântat plini de entuziasm
„Creºtin sunt din leagãn”.
Am sãvârºit o Sfântã Liturghie la „Memorialul
Durerii” în cinstea episcopilor martiri, urmatã de
ridicarea unui parastas în memoria lor. Cea mai mare
surprizã a avut loc dupã
oficierea Liturghiei când au
fost invitate patru persoane
care au fost la Memorial
dar nu ca simpli vizitatori
ca ºi noi, ci ca prizonieri
închiºi datoritã faptului
cã nu vroiau „sã uite” de
credinþa lor greco-catolicã.
Mãrturia acestora a fost
foarte impresionantã ºi vie,
deoarece mulþi dintre noi
ºtiam o parte din ororile
comunismului, dar acele
informaþii erau stocate undeva, într-un sertar prãfuit
al conºtiinþei noastre, pe care nu-l prea deschideam.
Impactul produs de aceste persoane a fost sã ne arate cã
istoria nu este ceva ce nu ne afecteazã, ci noi toþi suntem
produsul istoriei înaintaºilor noºtri, iar aceastã istorie
este una vie.
Dupã ce am ajuns la Sighet, au urmat 3 zile
de reculegere spiritualã, care au constat în acea Sfântã
Liturghie celebratã la “Memorial”, în discuþii pe grupuri,
împãrtãºirea experienþelor trãite în acest pelerinaj.
Punctual culminant al acestor 3 zile a fost o searã
penitenþialã, în cadrul cãreia am avut parte de Adoraþie
Euharisticã, posibilitatea de a conversa personal cu
preoþii pe anumite teme ºi de a ne spovedi. În ultima
searã a pelerinajului, 30 septembrie, am sãrbãtorit prin
cântece, scenete ºi tort „Revelionul bisericesc”.
Cred cã prin acest pelerinaj, prin faptul cã în
fiecare zi sãvârºeam Sfânta Liturghie, ne rugam rozariul
ºi cântam în timp ce parcurgeam distanþa de 165 km am
reuºit sã dãm dovadã de ceea ce spunea Înalt Preasfinþia
Sa Cardinal Iuliu Hossu: “Credinþa noastrã, este viaþa
noastrã”.
Paul CERNUCAN,
ANUL-IISeminarium Varadiensis

Voluntariat

SÃPTÃMÂNA DE LUCRU A ANULUI I
A devenit deja un obicei ca pe durata verii,
seminariºtilor anilor I ºi II sã li se propunã o sãptãmânã
de voluntariat în serviciul Bisericii Greco-Catolice.
Întotdeauna aceastã propunere a fost primitã cu mult
entuziasm de seminariºti deoarece aceasta era unica
ocazie de a se revedea în timpul vacanþei de varã.
Anul acesta, în perioada 22.IX- 29.IX,
seminariºtii anului I ºi-au desfãºurat sãptãmâna de
lucru chiar la Seminar. Ei a trebuit sã pregãteascã
spaþiul pentru viitorul teren de sport. Acesta urmeazã a
fi construit în spatele Seminarului, dar pentru aceasta
seminariºtii au oferit o mânã de ajutor la curãþarea
spaþiului destinat viitorului teren sportiv. Astfel cã o
sãptãmânã întreagã, studenþii teologi au dãrâmat un
vechi atelier ºi câteva ziduri ce împiedicau realizarea
viitoarei construcþii.
Alãturi de noi au fost pãrintele rector Cristian
Sabãu ºi prefectul Lucian Leº care au coordonat
lucrãrile, având grijã sã fie finalizate pânã la sfârºitul
sãptãmânii. Aceastã sãptãmânã a fost prolificã atât
pentru munca depusã dar ºi pentru cã am avut ocazia sã
ne revedem într-o situaþie în care nu prea ne vedem în

timpul anului universitar, ºi anume aceea de a munci cot
la cot. Timpul petrecut împreunã a ajutat foarte mult la
consolidarea relaþiilor de prietenie dintre noi, dar ºi la
formarea de noi prietenii, în special cu colegii cu care
nu eram atât de apropiaþi.
Eugen IVUÞ
ANUL -II-

SÃPTÃMÂNA DE LUCRU A ANULUI II
În perioada 27 iunie – 01 iulie 2008, imediat dupã
sesiunea de examene, întregul colectiv al seminariºtilor
anului II au trãit o nouã, frumoasã ºi meritatã experienþã
pastoralã. Aceasta a constat în oferirea unei mâini de
ajutor (voluntariat) parohiei greco-catolice din Vadu
Criºului, judeþul Bihor, al cãrei paroh este Pr. Vasile
Þânþaº.
Astfel cã, noi, seminariºtii însoþiþi de
formatorul Lucian Leº am plecat înspre acea localitate,
unde am fost primiþi cu multã bucurie ºi cãldurã din
partea pãrintelui paroh. Am fost cazaþi atât la casa
parohialã cât ºi la diverse familii de credincioºi. Munca
pe care noi trebuia sã o prestãm consta în zugrãvirea
bisericii ºi curãþarea curþii acesteia. Nu a fost foarte greu
ceea ce aveam de fãcut, mai ales datoritã faptului cã am
fãcut-o cu iubire, dând dovadã de multã seriozitate.
În fiecare searã, dupã încheierea programului
de muncã, am avut oportunitatea de a vizita minunatele
împrejurimi ale locului, iar duminicã dupã Sfânta
Liturghie am profitat de vremea frumoasã pentru o
drumeþie pânã la peºtera Vadu Criºului. Bineînþeles cã
nu au putut lipsi nici ieºirile la câte un suc, partidele de
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fotbal ºi multe alte momente ce aveau scopul de a întãri
legãturile dintre noi.
La finalul acestei sãptãmâni de lucru am avut
parte de mulþumirile cãlduroase ale pãrintelui paroh ºi
ale credincioºilor. Acestea au reprezentat cea mai mare
rãsplatã pentru noi. În decursul acestei sãptãmâni neam simþit utili atât pentru Bisericã, în care poate într-un
„mâine” nu foarte îndepãrtat noi vom cei ce vom sluji,
dar ne-am simþit utili ºi pentru credincioºii care ne
priveau cu multã speranþã. A fost un bun început pentru
Biserica de mâine.
La final am dori sã mulþumim pãrintelui
rector Cristian Sabãu care ne-a oferit posibilitatea de a
trãi aceastã minunatã experienþã colegialã, formatorului
Lucian Leº care a fost alãturi de noi în momentele de
muncã, rugãciune, dar ºi de distracþie. Nu în ultimul
rând am dori sã mulþumim ºi pãrintelui Vasile Þânþaº
ºi bineînþeles ºi credincioºilor din Vadu Criºului care
ne-au primit în mijlocul lor cu multã dragoste.
Mirel LAZIE
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EXPERIENÞÃ ESTIVÃ
Într-o dupã-amiazã a lunii iulie m-am întâlnit
cu sora Rozalva care mi-a propus sã particip ca voluntar
la tabãra de varã pe care urma sã o organizeze pentru
copiii între 7 ºi 14 ani. Nici nu am stat sã mã gândesc la
rãspuns, ci am spus instinctiv da. Îmi pãrea o experienþã
foarte interesantã ºi, de ce nu, folositoare pentru un
viitor preot.
Dupã ce m-am despãrþit de sora Rozalva eram
foarte entuziasmat de viitoarea experienþã ºi îmi fãceam
o mulþime de planuri despre cum urma sã-mi desfãºor
activitatea cu aceºti tineri. Cel mai mult mã preocupa
ca interacþiunea sã fie una interesantã, dar se întâmplã
uneori ca socoteala de acasã sã nu se potriveascã cu cea
din târg, din aceastã cauzã am avut mari surprize.
La aceastã tabãrã au participat peste 70
de copii, iar primul pas pentru buna desfãºurare a
activitãþilor a fost împãrþirea pe echipe. Aceasta a
creat între copii o concurenþã, fiecare echipã era unitã
deoarece vroia sã câºtige fiecare joc. Cred cã este
necesarã împãrþirea pe echipe deoarece astfel ei sunt
ajutaþi sã se cunoascã mai bine ºi sã fie solidari.
La început am crezut cã va fi simplu sã
comunic cu copiii, dar practica mi-a dovedit contrariul.
În prima zi ei erau entuziasmaþi., radiau de bucurie ,
iar eu eram plãcut surprins de aceastã atitudine a lor.
Pe feþele lor se citea disponibilitatea de a îmbina joaca
cu rugãciunea. Se mai putea observa ºi inocenþa vârstei
lor, dar ºi setea de iubire pe care aceastã societate
secularizatã nu le-o mai poate oferi. În timpul pe care
l-am petrecut alãturi de aceºti copii am conºtientizat cã
ei nu au atâta experienþã de viaþã, studii, dar au ceva pe
care în mãsurã ce ne maturizãm îl pierdem foarte uºor.
Acel „ceva” este inocenþa, acea simplitate fiinþialã pe

care ºi Isus ne cere sã o avem pentru a putea intra în
Împãrãþia Cerurilor. Copiii reuºesc sã te „citeascã”, sã
simtã cea ce trãieºti tu cu adevãrat. Pe ei nu poþi sã-i
minþi pentru cã tot timpul vor intui adevãrul despre
tine.
Am fost foarte plãcut surprins sã descopãr
acest lucru la copii ºi oarecum mi-am reamintit de
perioada copilãriei. Dupã ce am conºtientizat acest
lucru am reuºit sã interacþionez foarte bine cu cei din
echipa mea, eram dependent de ei , iar ei erau dependenþi
de mine, formam o adevãratã echipã. Împreunã cu ei
trãiam fiecare moment, ne bucuram de fiecare datã
când câºtigam jocurile ºi ne consolam reciproc când
pierdeam.
Între jocuri, îmi fãcea mare plãcere sã le
vorbesc despre vieþile Sfinþilor, iar ei erau curioºi sã afle
care era secretul sfinþeniei lor, cum au reuºit ei sã-I fie
plãcuþi lui Dumnezeu. Împreunã cu ei am fãcut scenete
în care se implicau activ ºi aveau idei constructive. În
fiecare searã ne adunam ºi cântam împreunã, iar în ochii
lor se putea citi bucuria ce o aveau stând în aceastã
minunatã comunitate.
Din pãcate a venit ºi ziua în care a trebuit sã
ne despãrþim, dar cu promisiunea cã ne vom revedea
anul viitor. Pentru mine a fost o experienþã care m-a
fãcut sã descopãr foarte multe lucruri noi ºi care mi-a
întãrit pãrerea cã o implicare activã a persoanelor mature
în viaþa tinerilor este necesarã pentru a rãsturna aceastã
societate secularizatã fãrã principii creºtine.
Daniel IªTOAN
ANUL -II-

PREZENTARE DE CARTE
În data de 1 octombrie 2008, cu începere de la
orele 17, Aula Magna a Seminarului a gãzduit o lansare
de carte mai ineditã. Este vorba despre lansarea celei
de-a zecea cãrþi ºi a antologiei de autor a doamnei Ioana
Precup.
Titlul foarte sugestiv sub care se prezintã noua
operã a doamnei Precup este „Drumul spre leagãnul
veºniciei”. Aceastã antologie reuneºte întreaga operã
a scriitoarei, incluzând poezii, prozã ºi dramaturgie de
sorginte popularã, ºi, luate împreunã, acestea conferã o
autenticã viziune româneascã asupra plenaritãþii vieþii.
Pentru poeta Ioana Precup, poezia este o lacrimã izvorâtã
din strãfundurile sale, mai ales atunci când scrie despre
cei dragi care deja au ajuns în leagãnul veºniciei.
Majoritatea participanþilor au fost de vârsta a
treia, iar acest moment a însemnat pentru ei o regresie
VI

în adolescenþã
ºi tinereþe pe
acordurile romanþelor ºi ale
muzicii folclorice care a colorat întreaga atmosferã. Doamna Precup a þinut
în mod deosebit
sã mulþumeascã Tatãlui Ceresc pentru toate darurile pe
care le-a primit ºi Preasfinþitului Virgil Bercea pentru
binecuvântarea ºi sprijinul acordat la tipãrirea acestui
volum.
REDACÞIA
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Diverse

MULÞUMIRI
Pãrintele Demian Dorel a fost pãrinte spiritual
în Seminar pentru mulþi studenþi, printre care mã aflu ºi
eu. Dânsul asculta într-un mod intim frãmântãrile din
inimile studenþilor ºi încerca cu un sfat, cu un zâmbet
sau chiar prin ascultarea spovezii noastre sã vindece
aceste probleme, chestiuni pe care inevitabil seminariºtii
le trãiesc atât pentru cã sunt tineri, cât ºi pentru cã tind
spre înaltul ideal al preoþiei.
Pãrintele avea un mod aparte de a discuta cu
noi, avea o fire blândã însã foarte precisã ºi hotãrâtã în
a diagnostica ºi a oferi medicamentul necesar pentru
diversele probleme pe care le întâmpinam în parcursul
nostru uman ºi spiritual. Ne-a cucerit prin prezenþa
vioaie, prin vitalitatea care i se putea citi în ochi ºi în
miºcãrile sprintene prin care acþiona, tocmai pentru a
stimula în studenþi aprecierea faþã de tinereþea care poate
fi trãitã la orice vârstã.
Aceste rânduri sunt o micã ofrandã de mulþumire
care i se aduce pãrintelui Dorel pentru timpul, gândurile,

trãirile ºi spiritualitatea
împãrtãºitã cu ºi în
comunitatea seminarului;
însã darul cel mai mare
va fi acela de a-l pomeni
în rugãciunile noastre
ºi de a face aceasta tot
timpul cu bucurie, cu
acea bucurie pe care am
deprins-o tocmai de pe
zâmbetul cu care Sfinþia
Sa ne întâmpina în momentele de catehezã din cadrul
dupã-amiezii de spiritualitate ºi oricând se întâmpla ca
Domnul sã ne apropie paºii.
Pãrinte Dorel, cu sfântã mulþumire vã dorim
succes în activitatea parohiei pe care o pãstoriþi ºi a
asociaþiei Kolping care are în continuare ºansa de-a vã
avea ca asistent spiritual!

BUN VENIT
Ipodiaconul
Paul Oancea a venit în
Seminarul Teologic de la
Oradea în urmã cu un an,
respectiv toamna lui 2007,
pentru a fi formatorul
studenþilor din anii
terminali III respectiv IV.
De-a lungul
misiunii sale între noi,
s-a putut lesne observa
cât de mult s-a apropiat
de seminariºti ºi cu câtã
naturaleþe transmitea bucuria trãirii vieþii creºtineºti.
Obiºnuia sã participe împreunã cu studenþii la diferitele
manifestãri exterioare ale comunitãþii seminarului,
precum jocul de fotbal, drumeþiile sau ieºirile, însã
de fiecare datã transmitea acea raportare interioarã la
legile creºtine, pe care le are bine înrãdãcinate în inimã
ºi care nu lãsa ca prin diferite manifestãrii „lumeºti” sã
se estompeze aparþinerea realã la Hristos.
Dupã un an de misiune care îi oferea spaþiu de
desfãºurare doar la nivelul de formare a studenþilor, el
înceteazã a mai fi formator pentru a prelua atribuþiunea
de profesor de limbã greacã în cadrul Facultãþii de
Teologie Greco-Catolice din Oradea.
Ipodiaconul Pop Gheorghe venise sã locuiascã
împreunã cu noi, în Seminarul Teologic Greco-Catolic
de la Oradea, încã de anul trecut când era student la
master. Studenþii l-au primit ca pe un frate mai mare,
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însã diferenþele de preocupare ’i de program personal
nu facilitau o apropiere frãþeascã autenticã, iar întâlnirile
erau scurte ºi simple.
Anul acesta ceva s-a schimbat, întrucât
„fratele Ghiþã” a fost onorat cu misiunea de a fi
formatorul celor din anii I ºi II, în parcursul lor spre
„poarta cea strâmtã”, care este Isus, astfel cã relaþiile lui
cu studenþii au continuat spontan crescând în intensitate,
ºi tind spre o profunzime, care se va realiza în timp.
Este o fire blândã însã din deocamdatã
puþinele, dar importantele intervenþii din cadrul
întâlnirilor comunitare, s-a observat cã ºtie sã transmitã
cu hotãrâre principii care
trebuie luate în seamã de
seminariºti în parcursul lor
de formare.
Îi mulþumim lui
Dumnezeu cã ni l-a trimis
pentru a pãºi împreunã cu
„bobocii” (studenþii anului
I) ºi cei mai „iniþiaþi” (din
anul II) pe calea cãtre
preoþie, cale ce face popas
pe la diferitele trepte pe
care el însuºi le-a traversat,
ºi Îl rugãm pe Dumnezeu
ca sã lucreze prin el în noi,
pentru a dobândi rezultate dupã placul Inimii Lui.
Iulian BOGLUÞ
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EXPERIENÞÃ PASTORALÃ
În vacanþa de varã a acestui an am avut ocazia sã
plec într-o experienþã pastoralã timp de o lunã, în Italia,
dupã cum s-a înrãdãcinat tradiþia în seminar, ca studenþii
anului III sã fie invitaþi în diferite parohii sau diferite
centre speciale pentru cei cu dizabilitãþi.
Alãturi de colegul meu Grad Ioan am fost
invitaþi sã activãm într-un centru care gãzduieºte
persoane cu handicap atât fizic cât ºi psihic în localitatea
Noventa di Piave, din provincia Veneþia. Acesta se
numea Casa Rossa. Aici am întâlnit un numãr mare
de persoane cu probleme, începând de la vârsta de
cincisprezece ani ºi ajungând pânã la
ºaizeci ºi cinci de ani. Un prim lucru
frumos pe care l-am constatat a fost
acela cã statul italian se implicã foarte
mult în ajutorarea acestor persoane
ºi a familiilor acestora prin oferirea
gratuitã a diferitelor servicii.
În fiecare sãptãmânã, de luni
pânã vineri, la ora 9 dimineaþa erau
aduse treizeci ºi ºase de persoane,
majoritatea voluntari într-un autocar
pentru a-ºi putea pune serviciile lor în slujba nevoilor
acelora cu handicap sever care locuiau în Casa Rossa.
Dupã sosirea lor în casã, ziua de activitãþi începea
cu meditarea unei pericope evanghelice din Sfânta
Scripturã, iar aceasta era condusã de o cãlugãriþã. Dupã
terminarea scurtei meditaþii, se formau grupe de câte
ºase sau opt persoane care erau supravegheate de cãtre
un operator voluntar. Menirea operatorului era sã se
asigure cã munca ºi atmosfera grupului era propice
dezvoltãrii relaþiilor interpersonale la nivelul grupului
ºi nu numai.
Persoanele care locuiau în Casa Rossa prestau
diferite munci specifice celor cu dizabilitãþi, ca de
exemplu: împachetarea de tricouri, confecþionarea de
pahare pentru lumânãri, desenarea diferitelor imagini cu
tematicã religioasã, împletirea de coºuri pentru Sfintele
Sãrbãtori de Paºti ºi multe alte activitãþi care au scopul
sã le dezvolte potenþialul creativ.

Zilnic, persoanele voluntare, dar ºi angajaþii
primeau o masã caldã la prânz. Dupã terminarea acesteia
se participa la diferite jocuri pânã în jurul orei 16, când
marea parte a voluntarilor se reîntorceau la casele lor,
însã unii rãmâneau peste noapte în Casa di Umberta,
care este situatã în vecinãtatea casei Casa Rossa.
Activitatea noastrã, a seminariºtilor în aceastã
casã era pregãtirea mesei, iar uneori îi ajutam pe cei
cu handicap ridicat dându-le de mâncare, dacã era
nevoie, chiar cu lingura. Pe durata zilei, noi stãteam
prin preajma lor fiind gata sã-i ajutãm cu orice ar fi avut
nevoie. Astfel dimineaþa îi
ajutam sã îºi aranjeze paturile,
dupã fiecare masã îi ajutam
sã se spele pe dinþi, iar seara
le fãceam duº, iar pe cei care
aveau nevoie îi ºi bãrbieream.
Tot nouã ne revenea spãlarea
veselei ºi a tacâmurilor, dar
ºi pregãtirea lor pentru ziua
urmãtoare.
Cea ce ne-a surprins
în aceastã comunitate, a fost iubirea ºi cãldura cu care
am fost primiþi atât din partea operatorilor cât ºi a
persoanelor cu dizabilitãþi.
În primul rând dorim sã-I mulþumim lui
Dumnezeu pentru cã ne-a oferit aceastã posibilitate de
a fi alãturi de cei în suferinþã. Aºa cum ºi El ne spune
în Sfânta Scripturã cã dacã i-am vizitat pe cei bolnavi,
dacã le-am dat de mâncare celor flãmânzi ºi i-am primit
în casã pe cei strãini, toate aceste lucruri i le-am fãcut
Lui.
În al doilea rând dorim sã-i mulþumim doamnei
Ana, directoarea acestui centru, tuturor operatorilor ºi nu
în ultimul rând pãrintelui rector Cristian Sabãu pentru cã
ne-a oferit aceastã oportunitate de a trãi o experienþã atât
de folositoare în formarea noastrã de viitori preoþi.
Bogdan TIMOª
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