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AER DE RAI
În aceast var mi-a fost dat s ajung pentru a
asea oar în viaa mea la Lourdes. Niciodat scontat,
niciodat banal, acel loc are parc mereu tresrirea
atingerii harului, gustul inedit de col de rai i bucuria
peregrinrii absolute.
Poate c una dintre inspiraiile presante cu
care m-am întors acas era aceea de a-i duce pe toi
seminaritii într-acolo: dac eu m-am
bucurat de atâta mângâiere, de ce
oare s nu aib parte i ei...? Îns de
la un gând pios pân la realizarea sa
concret, drumul îmi prea tare lung:
cunoscând posibilitile limitate ale
multora dintre familiile tinerilor,
mi-era clar c nu puteam organiza o
cltorie bazându-m pe prea multe
fonduri de aici. Iar gratuit, nimeni nu
ar fi dus, cazat i întreinut un grup aa
mare.
Datele au fost fixate, iar zarurile
aruncate. Aciunea o consideram a fi
o provocare pentru Maica Domnului
însi, întrucât era Ea miza cea mare
a pelerinajului. Dar vzând cu ochii,
Fecioara a început s lucreze: s-au
deschis nite pori pentru determinate cazri, ni s-au
oferit mese pe unde urma s umblm i au aprut
donaii. E greu s descriu emoia pe care am citit-o pe
chipul unor persoane care, din punct de vedere material,
s-au oferit s susin cu câte-o parte pelerinajul tinerilor
seminariti: pstrez amintirea unor astfel de binefctori
care, chiar cu lacrimi în ochi, mi-au spus c nu sper
s ajung vreodat acolo, îns va fi o mare cinste s-i
sprijine pe biei ca mcar ei s vad Lourdes-ul i s
se roage la grot i pentru cei de acas…
În 8 noiembrie am plecat cu toi spre Lourdes.
Era un autocar plin, nu doar cu seminariti i cu bagaje,
ci plin de vise, ateptri i intenii de rugciune. i dup
câteva popasuri, am ajuns într-o diminea în cetatea
Mariei. De la cazare, am coborât spre Sanctuar i, în
rugciune, am parcurs drumul erpuitor. Era întâia

oar când vedeam chipul tomnatic al oraului, de lun
noiembrie. Fa de aglomeraia verii cu care fusesem
obinuit, era puin lume, îns domnea pretutindeni un
aer de tihn i de reculegere.
În faa grotei, odat desctuate primele
impresii («E doar atât de mic? – În poze prea mai
mare!»), în grup s-a aternut tcerea. Stând acolo te
simi întâmpinat i primit de Cereasca
Vizitatoare, cea care tie gândurile i
doririle deja înainte de a i le spune.
Fiecare a mers s ating stâncile
care pstrau imprimat prezena
misterioas a „Doamnei” Bernadettei
i care strânseser atingerile cucernice
ale sute de milioane de pelerini.
Am reinut c atunci când devenit deja clugri la Nevers-,
Bernadette a fost întrebat dac îi e dor
s revin la Lourdes, ea a rspuns c
Lourdes-ul nu e Paradisul! Dar noi am
simit un fior paradisiac impregnând
ceasurile pe care le-am trit acolo, o
cldur ce îmbria nu doar intimul
nostru, ci i relaiile dintre noi i viaa
întregului grup. I-am purtat aici i
pe acei ce fizic nu ne însoeau, dar care totui au fost
prezeni în inima i în gratitudinea noastr.
Lourdes-ul nu este Paradisul… i cu toate
acestea, nu putem decât s-i mulumim lui Dumnezeu
c a rânduit asemenea locuri, tocmai pentru ca în ele,
gustând câte puin din Rai, s ni se înteeasc dorul de a
ajunge în el. Lourdes-ul nu este Raiul, îns Neprihnita
care a coborât acolo este Poarta Raiului.
Un seminarist spunea c ar fi vrut s putem aduce
de acolo cu noi nu doar ap, ci i aer. Pentru „aerul
de Paradis” alte recipiente n-am avut decât sufletele
noastre. Le-am umplut cât am putut i sperm s ne
in mult vreme…
Pr. Cristian SABU
Rector

PELERINAJ PAULIN
Biroul pastoral al Episcopiei Greco-Catolice
din Oradea sub conducerea Printelui Popa Paul i a
Ramonei Drago a organizat un pelerinaj care strbtea
mai multe „oaze” din Italia în vederea atingerii unor
scopuri spirituale. Acesta s-a desfurat pe perioada
24 octombrie- 1 noiembrie, anul curent i la care au
participat studeni i elevi din cadrul diferitelor licee
sau faculti din Oradea.
Obiectivul principal al pelerinajului a fost acela
de cunotere în detaliu a personalitii Sfântului Apostol
Pavel, pe care Biserica Catolic îl srbtorete prin
instituirea anului paulin, an de reflecie aprofundat
asupra epistolelor i a vieii acestui apostol al
neamurilor.
Pentru a putea ptrunde mai uor în sfera
personalitii Sfântului Apostol Pavel ne-a fost
pregatit, nou pelerinilor, o brour în care era
prezentat viaa acestuia
într-un mod foarte accesibil
tinerilor, dar în acelai timp
plin de ipoteze de meditare
i reflectare a vieii acestuia.
Prima „oaz” de
pe trâmul italian a fost
Veneia, unde am vizita
piaa San Marco, i neam lsat purtai de adierea
vântului veneian prin toate
locurile atractive pe care
aceast insul le poate oferi
pelerinilor.
O a doua „oaz” a
fost în localiatatea Como,
unde am participat la întâlnirea eparhial a tinerilor
din dieceza respectiv. Acolo am fost primii cu mult
entuziasm de tinerii italieni. Aceast întâlnire s-a
încheiat prin susinerea unui concert de muzica rock
religioas, susinut de ctre formaia „Carisma”.
Având în vedere scopul principal al pelerinajului
nostru, acela de a afla cât mai multe despre Sfântul
Apostol Pavel, nu puteam s nu ne îndreptm spre
Roma, i mai precis spre Basilica San Paolo unde se
gsesc osemintele acestuia. Acesta a fost un moment
care a declanat în inimile noastre foarte multe
sentimente care ne încurajau s tindem spre sfinenie,
spre îndeplinirea fidel a misiunii noastre de cretini,
urmând modelul Sfântului Apostol Pavel i al altor
numeroi sfini apostoli.
Dup aceea a urmat întâlnirea cu partea cultural
a oraului Roma, care în urma istoriei a fost îmbogit
cu monumente culturale diverse, specifice i bogate.
Am vizitat Colosseum-ul, locul care nou cretinilor
ne trezete amintiri dureroase, deoarece acolo au murit
ca martiri muli dintre susintorii lui Isus din aceea
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vreme, iar moartea lor era doar mod de a satisface
plcerea romanilor i pentru a-i distra. Nu departe
de Colosseum se afl Arcul de Triumf, construit de
Împratul Constantin în anul 313, monument care a
fost ridicat o dat cu declararea libertii de manifestare
a religiei cretine în Imperiul Roman. Acest monument
vine oarecum s fac uitat durerea pe care Colosseumul a adus-o cretinilor.
Descoperirile noastre cu referire la tainele
Romei nu s-au oprit doar la aceste semne vizibile lsate
de istorie, ci au continuat cu Columna lui Traian, Altarul
Patriei, Fântâna din Trevi i Universitatea Gregorian.
Roma ofer foarte multe prilejuri de a intra în relaie cu
divinitatea prin diferitele semne pe care Aceasta le-a
lsat de a lungul istoriei.
Îns în acelai timp, coborând privirea spre ce
semne las acum omenirea asupra aceluiai loc, putem
vedea o diversitate etnic,
social, a gusturilor fa
de estetic, i mai presus
de toate o suprapopulare
uman.
Dup ce ne-am
„întâlnit”
cu
Sfântul
Apostol Pavel, este ceva
normal s „ne întâlnim”
i cu prietenul acestuia,
Sfântul Apostol Petru,
iar locul „întâlnirii” cu el
putea s fie doar Basilica
Sfântul Petru, unde cel care
ne atepta era urmaul lui,
Papa Benedict al XVI-lea.
Am fost primii în audien la Sfântul Printe,
împreun cu alte grupuri din diferite pri ale Europei.
Sfântul Printe susine în fiecare miercuri o audien în
cadrul creia ine o predic inspirat de câte un pasaj
biblic. În acest an, fiind anul paulin, Vicarul lui Hristos,
a conturat în prelegerea Sa aspecte legate de credina
Sfântului Apostol Pavel.
Aceste audiene ale Sfântului Printe cu
credincioii din diferite zone de pe Glob au un
efect extraordinar asupra contientizrii unitii i
universalitii Bisericii lui Hristos, care este pstorit
vizibil de Papa Benedict al XVI-lea în aceast perioad,
i invizibil de Însui Isus.
În timpul petrecut pe drum, în autocar se forma
un ambient de rugciune, care de obicei era animat
prin acorduri de chitar i glasuri de tineri care iubesc
viaa i care încearc ca timpul petrecut pe pmânt s-l
fac cât mai plcut Domnului.
Iulian BOGLU
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MEDITAIE PERSONAL (I)
Venica întrebare: ce s scriu? Despre ce? Ce
anume i-ar capta atenia, dar în acelai timp i-ar
transmite un mesaj? Bombardamentul informaional
la care suntem supui zilnic e terifiant...atâta material
care nu valoreaz aproape nimic e cosmetizat în
cele mai ”trendy” nuane, îmbrcat în cele mai bune
imitaii de valori, înmiresmat cu cel mai ieftin parfum
de intelectualism i oferit ca „nou”, „bun”, „gratis”
i, cel mai stupid dintre toate e c, pe deasupra: „te
face fericit”. Hai s fim sinceri, îi poate oferi cineva
fericirea la economy-pack? La bax? Nu fii naivi. Tot
ce e „nou” e vechi, tot ce e „bun” e prost (a se citi
ru), ce e „gratis” te face sa plteti foarte mult (chiar
spiritual) i ce îi „aduce fericirea” îi hrnete de fapt
frica, nemulumirea i egoul.
Eminescu scria cel mai bine
despre asta...tii voi poezia!
Primul pas ar fi s
realizezi ce e în jurul tu, iar al
doilea s devii responsabil, i
s nu arunci vina pentru ceea
ce eti tu acum pe cei din jur
(coal, familie, biseric, istorie,
etc.). Acum poi s faci ceva,
s faci ceva cu adevrat, s te
implici, s transformi, mai bine
zis, s te transformi. Doar dac
vrei, eti absolut liber (s mergi
în iad sau în rai). i ceea ce pe
mine m bucur cel mai mult, e
c fiecare are propria lui cale,
unic i desvârit...cale spre
Dumnezeu...Normal c lumea
nu va înelege asta, dar nu-i bate
capul cu asta. Nimeni nu te poate
cunoate i înelege într-un mod
atât de complet ca i Dumnezeu.
El s fie totul pentru tine! i
dac te gândeti c asta ar duce
la desconsiderarea aproapelui,
greeti. Dac vrei s-i iubeti cu adevrat pe cei din jur,
atunci trebuie s iubeti aa cum Isus iubete. i poi
asta, ai un potenial extraordinar, doar c sunt puini cei
crora le pas de tine, de sufletul tu. Poi muta munii
cu credina ta, i asta vrea i Dumnezeu, s fii puternic,
s fii viu, s trieti fiecare clip în prezena Lui! Eti o
fiin spiritual, asta conteaz cu adevrat...restul sunt
valuri, iluzii.
Fii atent, deschide ochii. i privete, ascult... El
tot timpul comunic cu tine. Crede asta! i mai ales
crede în tine. Eu aveam o problem mare, pe care acum
o „rezolv”, nu m consideram vrednic. Dumnezeu vroia
s-mi ofere atât de mult, dar eu, care învasem atât de
bine s „ceresc” nu tiam s primesc binecuvântrile
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i harurile. Aa c, deschide-te i la a primi. Copiii
Domnului nu sunt ceretori. Îi aduci aminte de Fiul
Risipitor? S-a întors ca ceretor acas, dar Tatl l-a
primit i i-a oferit ce avea mai bun. Aa c niciodat
s nu te mulumeti cu puin în ceea ce privete viaa
spiritual. Eti fiu/ fiic cu drept deplin. Asta ar trebui
s fie o prioritate pentru tine. i oricum tii c eti
altfel, c ai alte dorine, alte ateptri, alte triri. Dac
te simi rebel, dac eti rebel nu cuta s te schimbi. Fii
autentic. S distrugi ceea ce eti e sinucidere curat.
Fii tu însui!
Dumnezeu îi iubete copiii i dorete ca toi s
fie ei înii, s nu refuze darurile pe care le-au primit
(s fii rebel e un mare dar), s se accepte i s se
desvâreasc. i alt chestie,
nu te mai îngrijora, chiar dac ai
multe griji, las totul s curg...
nu te împotrivi vieii. Pentru c
orice „problem” e nimic în faa
lui Dumnezeu. Ce rmâne de
fcut? Închide ochii. Ptrunde
înuntru. Rmâi acolo. La
început va fi mai greu, dar cu
rbdare i perseveren vei reui
multe. Toate i se vor da, tu doar
accept-le! Vei gsi linite, pace,
armonie, iubire i pe Dumnezeu.
Nu te mai distruge, iubete-te!
i asta e important, s tii s
te iubeti, adic s mulumeti
lui Dumnezeu pentru corpul
tu, pentru sufletul tu, pentru
mintea ta. i extindei iubirea
spre familia ta, coala ta, biserica
ta, ara ta, lumea ta, pân la
infinit. Cuvintele acestea stau ca
mrturie c Dumnezeu exist i
viaa aceasta e o aventur în care
fiecare trebuie s devin un aventurier.
Viaa trebuie trit din plin, i poate fi, trind
în Domnul. Bucurai-v de fiecare clip, de fiecare
experien. Devenii sarea i lumina lumii! Nu uitai,
Fiul Risipitor este ateptat acas, cu braele deschise!
Constantin Noica spunea c e mai bine s fii Fiul
Risipitor decât fratele mai mare.
Fie ca tot ce facei s fie un act de puritate, iubire
i pace! Eu trebuie s închei acum, dar tu s continui
s trieti, s simi c trieti! Fii liber, fii tu însui!
„Iubete i spune-o cu viaa ta!”
Andrei DUMA
ANUL -II3

PELERINAJ LA LOURDES
În perioada 8-16 noiembrie 2008, Seminarul
Teologic Greco-Catolic, Sfinii ”Vasile, Grigore i
Ioan” din Oradea, a organizat un pelerinaj în Frana,
la Lourdes, cu ocazia împlinirii a 150 de ani de la
apariiile Sf. Fecioare Maria. Fiind an jubiliar, Biserica
a oferit indulgen plenar cretinilor care au peregrinat
aici, vizitând locurile itinerarului prin localitate, i tot
aici s-au spovedit, s-au împrtit i au spus rugciunile
specifice dup intenia Sfântului Printe.
Fiind un an atât de special, Seminarul Teologic
Greco-Catolic din Oradea nu putea s piard o astfel de
ocazie. Astfel, seminaritii, împreun cu formatorii i
câiva prieteni ai Seminarului, am pornit spre Frana.
Itinerariul ctre Lourdes a fost presrat cu diferite
popasuri prin locuri în care am fost cazai i primii cu
mult cldur.
Prima oprire, pe 8 noiembrie, fost în Viena,
capitala Austriei, la Seminarul Major Romano-Catolic,
gazda fiind pr. Rector Nikolaus
Krasa. Aici preotul român
Ovidiu Pintea ne-a condus
pe la cele mai importante
monumente culturale din
Viena. Mai apoi, duminic
9 noiembrie am pornit spre
Graz, unde am celebrat Sfânta
Liturghie la Biserica Maria
Leech, cea mai veche din ora,
unde se adun o comunitate
de români greco-catolici,
sub îngrijirea pr. Gheorghi
Dobric.
Urmtoarea
oprire
a fost lâng Milano, la Venegono Inferiore, unde
se afl Seminarul Major al Arhidiecezei de Milano.
Construcia este foarte mare i impuntoare, rectorul
acestei instituii fiind Pr. Rector Mons. Peppino Maffi.
L-am revzut cu drag pe George Demian, care studiaz
aici, fiind trimis din Seminarul nostru de la Oradea.
Dup noaptea petrecut aici, în urmtoarea zi, pe 10
noiembrie am vizitat urbea Milanului, bucurându-ne
de explicaiile preioase ale pr. Norberto Valli, profesor
de liturgic la Milano i Roma. Dup-amiaza am plecat
spre Lourdes, iar pe drum am fcut un scurt popas de
sear în principatul Monaco.
Am ajuns la Lourdes pe 11 noiembrie, în cursul
dimineii, la aniversarea a exact 150 de ani i 7 luni
de la prima apariie. Sub mantia ocrotitoare a Sfintei
Fecioare, Lourdes-ul este o aezare care se deosebete
parc de toate celelalte orae moderne. Se resimte
prezena unui spirit de linite i reculegere ce domnete
în tot inutul, impulsionând parc înspre rugciune i
înspre meditaie cu privire la sine i refacerea legturii
cu Creatorul.
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Am stat aici trei zile, încercând s profitm cât
mai mult de fiecare minut petrecut acolo. I-am avut
alturi de noi i pe pr. Adrian Stoica i pr. Mihai Perc,
capelani români de pe lâng marele Sanctuar, care neau animat cu gândurile i catehezele lor.
La întoarcerea spre cas, dup 1400 km, am fost
cazai pentru o noapte la Seminarul Minor din Rubano,
în apropierea oraului Padova, rector al acestuia fiind
printele Gino Temporin. Dup bine-meritata odihn,
am pornit spre Padova în 15 noiembrie, emoionai la
gândul c urma s vizitm oraul în care se afl trupul
Sfântului Anton. Am vizitat Basilica Sfânta Iustina
unde se afl înmormântai Sf. Evanghelist Luca i Sf.
Apostol Mattia. La Bazilica Sf. Anton am celebrat
Sfânta Liturghie în rit bizantin, chiar pe altarul central,
asistai de câiva prieteni ai Seminarului i de felurii
ali pelerini, atrai de frumuseea cântului slujbelor
noastre. Îi mulumim rectorului Bazilicii Sfântului
Anton, pr. Enzo Poiana care
ne-a oferit posibilitatea de
a celebra acolo i care ne-a
omenit mai apoi cu un prânz
pe cinste.
La întoarcere, ne-am
oprit pe la Veneia, unde am
avut ocazia de a face o scurt
plimbare pe jos i pe ap, cu
gondola. Aici, ghidul nostru
simpatic i foarte ospitalier
a fost pr. Vasile Barbolovici,
protopop al românilor grecocatolici din regiunea Veneto.
La Bazilica unde sunt pstrate
moatele Sf. Evanghelist Marcu, am fost ateptai de
însui monseniorul acestei catedrale, care ne-a iniiat
cu tihn în desluirea minunatelor mozaicuri care
împodobesc lcaul. Am mai vizitat apoi Institutul
Ecumenic San Bernardino i ne-am bucurat de o cin
amical oferit de ctre voluntarii de la Caritas-ul din
Veneia-Mestre.
Dup un asemenea pelerinaj nu putem decât
s mulumim Bunului Dumnezeu pentru aceste clipe
petrecute împreun i Sfintei Fecioare Maria pentru
ocrotirea de care am avut parte pe întregul drum.
Le mulumim de asemenea i tuturor acelor care au
sprijinit financiar deplasarea noastr, artându-se astfel
pentru noi mân deschis a Providenei.
„Pentru cei care cred în Dumnezeu, nici o
explicaie nu este necesar, pentru cei care nu cred în
Dumnezeu, nici o explicaie nu este posibil.”
Iulian BOGLU,
Alexandru PETRICA,
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PROGRAMUL LITURGIC LA LOURDES
Pe data de 11 noiembrie am ajuns cu ajutorul
Preacuratei Fecioare, la Lourdes, era mari în jurul orei
9:30. Dup o noapte petrecut în autocar i ateptând
cu nerbdare momentul sosirii, am reuit s ajungem
mai întâi la locul de cazare care purta numele de Cite
St. Pierre, un complex turistic unde am luat micul dejun
i am fost repartizai pe camere, având un interval de 2
ore, în care am avut ocazia s ne odihnim un pic. În jurul
orelor 11 am plecat spre grot, locul unde Preacurata
Fecioar s-a artat Bernadetei, fiind primul loc pe care
aveam s-l vizitm. Dup vizita la grot ne-am întors
pentru prânz care în fiecare zi era de la orele 12. Dup
bine meritatul prânz, am avut Sfânta Liturghie de la
orele 16:30 in Capela “Sfântul Mihail” care se afl în
partea dreapt a Bazilicii Superioare a Neprihnitei,
celebrat de Pr. Eduard Roman, dup care Pr. Adrian
Stoica,
capelan
la Sanctuar ne-a
inut o cuvântare
despre
“Mesajul
de la Lourdes”. La
orele 19 am avut
cina dup care neam întors din nou
la Sanctuar pentru
Rozarul meditate,
de aceast dat în
Bazilica Inferioar
a Rozarului unde
fiecare
decad
se recita în limbi
diferite. Aa s-a
desfurat în mare
prima noastr zi la
Lourdes.
A venit i a doua zi, miercuri, 12 noiembrie, zi
în care am început cu micul dejun de la ora 7:30 dup
care Sfânta Liturghie tot în capela “Sfântul Mihail” de
la ora 8:30 celebrat de Pr. Eugen Jurc. Dup Sfânta
Liturghie am parcurs itinerarul jubiliar, un traseu care
coninea toate locaiile marcante din viaa Bernadetei,
despre care putei afla mai multe detalii din articolul
seminaristului Emanuel Gavrila. La orele 12 din
nou prânzul, dup care ne-am îndreptat spre bi, mai
explicit, sunt nite bazine în care se gsete apa din
izvorul spat de mâinile Bernadetei care a fcut atâtea
minuni i vindecri i care se afl în parte stâng a
grotei. Apa de la izvor este canalizat spre dreapta,
unde se gsesc aceste bi i în partea stâng unde sunt
robinete de unde lumea poate lua ap pentru but.
Dup ce ne-am întors de la sanctuar am vizionat
o proiecie de film “Cântecul Bernadetei” (Henri King
1943) în sala “Sfântul Metodiu”. A urmat cina dup
care ne-am îndreptat din nou spre sanctuar pentru
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Rozariul meditat. Dup Rozar a urmat un moment cu
totul deosebit. Am celebrat Canonul Mic de Mângâiere
al Maicii Domnului adic Paraclisul Maicii Domnului,
afar, în faa grotei, un loc unde de obicei este foarte
mult linite pentru rugciunea personal, noi am reuit
s cântm Paraclisul Maicii Domnului i mai ales c
în ziua aceea a plouat torenial pân seara, iar când am
ieit de la Rozar s-a oprit ploaia, i a reînceput din nou
dup ce am terminat Paraclisul. Cu adevrat Preacurata
Fecioar era cu noi.
A urmat ziua de joi, ultima noastr zi la Lourdes,
în care, în cursul dimineii am avut cateheza Printelui
Mihai Perca despre pocin i spovad, dup care a
urmat un interval pentru spovad i baie, fiind ziua în care
am reuit s facem baia în bazine. Dup prânz a urmat
Sfânta Liturghie în Bazilica Superioar a Neprihnitei
celebrat de Pr.
Rector
Cristian
Sabu, iar la sfâritul
liturghiei au fost
împrite
statuete
seminaritilor care
animeaz Rozarul
dimineaa în capela
Seminarului. Dup
aceea a urmat Calea
Crucii
moment
în care din nou
vremea a inut cu
noi. Iar dup Calea
Crucii ne-am întors
pentru ultima dat
la Sanctuar pentru
Rozarul
meditat,
unde
Ovidiu
Rnescu, seminarist al anului IV a recitat o decad a
rozarului în român, un moment minunat, pentru c din
fiecare ar exista o persoan care spunea o decad în
limba proprie.
În cele din urm a venit ziua de vineri în care
am avut trezirea la orele 4:15, de la 5 Sfânta Liturghie,
iar dup aceea plecarea i implicit momentul în care a
trebuit s ne desprim de Lourdes i s ne îndreptm
spre cas.
A fost o experien inedit i de-a dreptul
minunat pentru c am avut ocazia s triesc momente
binecuvântate alturi de Preacurata Fecioar de la
Lourdes, iar cel care merit toate laudele este Printele
Rector Cristian Sabu fr de care nu ar fi fost posibil
acest pelerinaj i mai ales tuturor celor care ne-au ajutat
financiar la acest pelerinaj.
Silviu MOISA,
ANUL -III5

TRASEUL JUBILIAR DE LA LOURDES
În acest an se împlinesc 150 de ani de la apariiile
Fecioarei Maria la Lourdes aa c anul acesta i-a fost
dedicat ca an jubiliar. S-a organizat i un traseu jubiliar
format din patru obiective: ,,Le Cachot”, Baptisteriul,

,,Chapelle-Oratoire” si Grota Apariiilor. În data de
13-15 septembrie 2008 însui Papa Benedict al XVI-lea
a parcurs acest traseu. Traseul se încheia cu o spovad
general i o îmbiere în apa izvorului de Lourdes. În
urma parcurgerii acestor etape se obinea indulgena
planar. În ceea ce urmeaz voi descrie fiecare obiectiv
al traseului, menionând i tririle personale pe care leam avut în acele momente de neuitat.
Pentru a le indica pelerinilor strini locul unde
se afl obiectivele, drumul era trasat cu o linie albastr
i din când în când pe aceasta linie aprea imaginea
jubileului.
Când am pornit pe acest traseu fiecare am primit
o insign legat cu nur pe care erau marcate cele patru
obiective ale traseului. La încheierea fiecrei vizite
primeam un mic autocolant pe care trebuia s-l lipim
pe insign. Înainte de a purcede la drum am primit i
o hârtie cu rugciunea jubileului, pe care o rosteam la
fiecare din cele patru obiective.
Primul loc pe care l-am vizitat a fost ,,Le Cachot”.
Aceasta era o închisoare care pe acea vreme a fost
închis din cauza spaiului prea mic pentru prizonieri.
Dup ce tatl Bernadetei a rmas fr locul de munc
de la moar, familia Soubirous s-a mutat în aceast
închisoare. În acea încpere era un emineu cu ceva
vreascuri, o mas mic i dou scaune. Prima imagine
care mi-a venit în minte când am vzut emineul cu
vreascuri a fost aceea a Bernadetei care împreun cu
cele dou prietene ale ei adunau lemne pentru a face foc.
Aici am rostit împreun cu toi seminaritii rugciunea
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jubileului, iar la ieire ne-a întâmpinat o statuie aurie a
Fecioarei Maria care era în biserica parohial i în faa
creia micua vizionar se ruga adesea.
Urmând linia albastr de pe drum am ajuns la al
doilea punct, Baptisteriul. Aici, în biserica parohial,
Bernadeta a primit taina Sfântului Botez. Baptisteriul
se afla în partea stâng a acesteia, era sculptat în piatr
i era foarte mare. Aceast biseric era impresionant,
de o frumusee de nedescris. De o parte si de alta erau
o mulime de altare secundare care o înfrumuseau i
mai mult.
Al treilea obiectiv a fost ,,Chapelle – Oratoire”
– Oratoriul Surorilor Caritii din Nevers. În acest
loc Bernadeta l-a primit pentru prima dat pe Isus
Cristos sub forma pâinii i a vinului. Cu toii am
fcut prima împrtanie, o etap în viaa noastr care
ne-a marcat profund. În acele momente când rosteam
rugciunea jubileului îmi aduceam aminte de prima
mea împrtanie, de bucuria ce o aveam în sufletul
pentru c tiam c Isus locuiete în mine. Continuândune traseul în piaa Bazilicii ne-a întâmpinat ,,Poarta
Arhanghelului Mihail”prevzut cu patru intrri.
La fiecare intrare era o icoan a Sfintei Fecioare
Maria cu Isus în brae. Am srutat aceasta icoan i
nu dup mult timp în partea stâng am zrit ,,Grota
Apariiilor”. Aceast grot, în urm cu 150 de ani
era foarte murdar deoarece aici pstorii de porci îi
adposteau animalele. În partea dreapt, sus, a grotei
era o adâncitur în stânc unde se afl statuia Fecioarei
Maria. Aceasta statuie marcheaz locul apariiilor. În
faa grotei am rostit rugciunea jubileului i fiecare am
intrat pe rând în grot. Pereii acestei grote erau lefuii
de atingerile mâinilor a milioane de persoane care au
venit de-a lungul timpului în pelerinaj la Lourdes. În
interiorul grotei am zrit izvorul care a fost spat de
mâinile Bernadetei, din acesta curgea o ap limpede.
Era un loc foarte linititor. În fata grotei era amenajat
un altar unde se celebra Sfânta Liturghie.
A c e s t
prilej este unul
unic în via, iar
acest pelerinaj
nu îl voi uita
niciodat. Îmi va
rmâne mereu în
minte i în suflet.
Îi mulumesc lui
Dumnezeu
c
m-a ajutat s ajung i eu în acele locuri, s vd ceva ce
acas vedeam doar în crile potale i s respir aerul
acelui loc care pare diferit de orice alt loc de pe pmânt.
Emanuel GAVRILA,
ANUL -IISeminarium Varadiensis

DONAII PELERINAJ LOURDES
Muli binefctori s-au sensibilizat pentru a face posibil pelerinajul seminaritilor notri la Lourdes.
Recunotina cea mai profund fa de ei am exprimat-o în rugciune înaintea grotei Sfintei Fecioare, îns gsim
oportun s-o facem i-n acest mod… MULUMIM!
Lista donaiilor:
Din partea unor credincioi, fcute direct la Seminar: 1.256 RON; 200 euro
Din partea d-lui Antonio Papaglia 2.500 euro
Din partea d-lui Stefano Bignotto 2.500 euro
Din partea d-lui Gianfranco Zordan 2.500 euro
Din partea Mons. Paolo Doni (vicar general – Padova) 1.000 euro
Din partea p. Christian Haidinger (Abatele mnstirii Altenburg -Austria) 1.000 euro
Din partea p. Enzo Poiana (rector al Bazilicii Sf. Anton, Padova) 2.000 euro
Donator Padova -1.000 euro
Din partea lui don Sergio Zanatta (opera don Orione-Milano) 500 euro
Din partea seminaritilor: 1.980 RON; 3.320 euro; 50 dolari
Din partea credincioilor Catedralei „Sf. Nicolae”, prin pr. Ovidiu Duma 800 RON
Din partea credincioilor Mnstirii „Maica Domnului”, prin pr. Mihai Vtmnelu: 400 RON; 50 euro
Din partea credincioilor parohiei romano-catolice „Sf. Maria”, prin pr. Mihai Mâr: 615 RON; 130 euro.
Pr. Eduard ROMAN
Administrator

BALUL BOBOCILOR
Joi, 6 noiembrie 2008, cu începere de la orele 19 a avut loc în Aula Magna a Seminarului ordean, Balul
Bobocilor ediia 2008-2009. Ca în fiecare an, balul a fost organizat de ctre seminaritii anului II, care s-au strduit
din rsputeri s fac în aa fel încât s fie o
sear pe placul tuturor. Astfel c nu au lipsit:
muzica bun, momente artistice extraordinare
prezentate de boboci i bineîneles mult
îndrgita serat dansant ce a avut loc imediat
dup terminarea balului.
Bobocii au tiut s menin atenia
publicului pe durata întregii petreceri prin
diferite momente comice, spontane sau chiar
cu caracter moralizator care au impresionat
întreaga sal. Aceast sear a fost una propice
i consolidrilor relaiilor dintre seminariti i
ceilali locuitori ai Casei: studeni laici i elevi.
Juriul care a ales perechea câtigtoare
a fost alctuit din: pr. Adrian Podar (preedinte
juriu), Lucian Le, Alexandru Fi, Ana Popa,
Cernucan Paul i Mitraca Adela. Acetia nu
au avut deloc o misiune uoar, trebuind s
aleag o singur pereche câtigtoare dintr-un
total de ase perechi care s-au descurcat de minune. Titlurile au fost atribuite dup cum urmeaz: locul III Vlad
Neme cu Monica Mate, locul II Patrick Izvoranu împreun cu Veridiana Ghiurc, iar locul I, respectiv titlul de Miss
i Mister au revenit lui Dacian Farca i Hajnalka Herman.
Momentele dintre diferitele probe la care au fost supui bobocii au fost animate de cântrei de seam cum ar fi
Dana Jurju, Ovidiu Lazr i Grupul Vivere care au stârnit un val de emoie printre spectatori. Pe aceast cale am dori
s le mulumim i sponsorilor ntri: firma Tiger Amira i Administraiei Seminarului. Le mulumim c prin ajutorul
lor au fcut posibil aceast minunat sear. Fie ca Bunul Dumnezeu s le rsplteasc pentru sprijinul acordat.
REDACIA
Seminarium Varadiensis

7

LA 60 DE ANI DE LA ÎNCEPUTUL PERSECUIEI
Fr a cdea în reverii nostalgice ori în lecturi
triumfaliste, amintirea tributului pltit de ctre înaintaii
notri în credin pentru fidelitatea lor fa de Scaunul
petrin, traverseaz viaa i credina noastr de astzi.
Amintirea jertfei i a triniciei mrturiei lor este în mod
obiectiv un punct de reîntoarcere, prin care trecând s
ne regsim pe noi înine.
Cu atât mai mult, c anul acesta aniversarea
începutului persecuiei acumula o cifr rotund, nevoia
memoriei s-a artat înc mai imperativ. Astfel, în data
de 28 octombrie 2008 la Seminarul Teologic GrecoCatolic din Oradea a avut loc comemorarea a 60 de
ani de la arestarea episcopilor greco-catolici. Totul s-a
desfurat într-un interval de 4 ceasuri în care, din or
în or, grupul de rugtori se schimba druind mereu
altor persoane continuitatea rugciunii i a refleciei,
pân la miezul nopii.
Privegherea fiecrui grup a început cu o proiecie
a câtorva imagini din «Memorialul Durerii» al d-nei L.
Hossu-Longin, ce fixau vizual coordonate ale arestrii,
deteniei i morii episcopilor i a feluriilor membri
ai Bisericii Greco-Catolice. Au urmat, pre câte de un
sfert de ceas fiecare, trei momente care intenionau
îmbinarea refleciei cu a rugciunii.
În cel dintâi, pe marele ecran instalat în capel,
apreau proiectate cuvinte scrise de unul sau de altul
dintre episcopii care au trit persecuia, descriind
primele momente ale prinderii i ale inserrii în regimul
carceral. Al doilea moment încerca s vorbeasc
despre fidelitate, pornind de la modul în care ei au
acceptat i trit suferina ca act de fidelitate fa de
voina Domnului. „În sufletul nostru gria limpede,
dumnezeiete, Isus Domnul: „Nu v temei, Eu sunt cu

voi’ - aa l-am cunoscut i aa l-am simit lâng noi pe
calea care începea în Penitenciarul din Sighet când ziua
se întuneca; L-am simit inându-ne strâns de mân
i rostindu-ne cuvântul adorabil, ’Nu te teme, numai
crede’ aa urmând calea am încercat mereu zi de zi,
ceas de ceas, s ne inem strâni de mâna Domnului;
am întâlnit pe cale pe cel ru, am vzut cu ochii notri
moartea i nu ne-am temut pentru c darul Domnului
s-a dovedit în noi”. (Card. Iuliu Hossu)
Iar cel din urm moment al privegherii noastre,
se voia a fi o aducere înspre prezent a rugciunii i o
actualizare a exemplului celor care s-au jertfit/au fost
jertfii: invocaia se concretiza în direcia celor care
azi, - preoi, episcopi, consacrai, seminariti- trebuie
de asemenea s triasc fidelitatea fa de Domnul în
împrejurri nu întotdeauna simple. Cu atât mai mult cu
cât, în acest an, Congregaia pentru cler de la Sfântul
Scaun a cerut tuturor episcopilor din lume organizarea
unor momente de ispire pentru trdrile svârite de
ctre persoanele consacrate. PS Ioan Suciu spunea:
„astzi i în zilele care vor urma, exist un lucru pe
care nu ai voie s-l faci: s fi trdtor. Exist un singur
drum care te îndeprteaz de trdare: cel eroic. Numai
pe aceast cale poi rscumpra lumea”.
Au fost prezente cu noi în rugciune, diferite
organizaii cum ar fi: ASTRU Oradea, Teriarii
Franciscani, Oratoriul Maria Imaculata, de asemenea
i numeroi credincioi din diferite parohii ale oraului.
„Doamne d-mi harul s fiu martir al acestei
Biserici” (Vasile Aftenie).
Eugen IVUT,
ANUL -IIPr. Cristian SABU

INVITAIE
Comunitatea Seminarului Teologic din Oradea, v invit s luai parte la momentul
de rugciune marian care va marca încheierea Anului Jubiliar al Fecioarei de la Lourdes,
pe data de 9 decembrie a.c., ora 17.00, la sediul Seminarului. Cu aceast ocazie, se va sfini
noua pictur în fresc a Maicii Domnului, realizat de pictorii Mihail i Maria Ivanov, ce va
fi aezat în grota din curtea Seminarului.
COLECTIVUL DE REDACÞIE
Coordonator: pr. Cristian SABÃU
Redactor: Marcel AUªAN
Din redacþie: Mihaela POPOVICI, Iulian BOGLUÞ, Alin PAPIÞ
ADRESA REDACÞIEI
Seminarul Teologic Greco-Catolic O.P. 1, C.P. 213, Oradea, Bihor, România.
E-mail: seminarium2004@yahoo.com
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