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CASĂ DE PIATRĂ!
Pe parcursul acestui an am avut onoarea de a
fi invitat la 11 nunți. Cu mare bucurie am participat la
majoritatea dintre ele. Este o dovadă clară că tinerii din
ziua de astăzi își păstrează cu tărie valorile, le trăiesc, iar
acestea îi definesc.
Unsprezece noi familii care în acest an au pornit
împreună să meargă împotriva curentului. Au avut curajul
să lupte cu societatea tot mai secularizată care încearcă să
distrugă familia tradițională iar astfel să-l facă pe individ
vulnerabil și ușor de condus. Bucuria mai mare a fost că
unii dintre miri au urmat și parcursul formativ în Seminar
și au în vedere hirotonirea întru preoție – altă luptă, alt
drum – tot împotriva curentului, tot împotriva societății.
Nu poate exista bucurie mai
mare decât aceea a celor doi
tineri – băiat și fată – care se
găsesc, se cunosc și realizează
că viața lor trebuie să continue, de acum, împreună. Își
dau seama că doar împreună
vor putea fi puternici; își dau
seama că sunt făcuți unul pentru altul; își dau seama că au
de parcurs un drum și au de urmat un plan. „De ce să mai așteptăm, dacă știm că oricum
vom fi împreună?” - și au dreptate. „Nu va fi totul roz, nu
va fi ușor dar ne unim forțele și vom învinge greutățile.”
Institutul Național de Statistică din România a
înregistrat în anul 2015 un număr de 125.454 de căsătorii
și 31.527 de divorțuri - un sfert din numărul căsătoriilor.
Vedem că cifrele sunt înspăimântătoare și numărul
divorțurilor crește de la an la an. În România familia devine din ce în ce mai diluată, iar în Europa și în lume tot
ce ține de familie devine sensibil - în contextul în care
asistăm la o adevărată Revoluție sexuală globală care,
în mod progresiv atentează la tot ce e natural și lăsat de
Dumnezeu.

În Exortația apostolică post sinodală despre
îndatoririle familiei creștine în lumea de astăzi - Familiaris Consortio a Papei Ioan Paul al II-lea, promulgată în
data de 22 noiembrie 1981, la numărul 6, Sfântul Părinte
atrăgea atenția asupra faptului că “în țările din așa zisa
lume a treia, familiilor le lipsesc fie mijloacele fundamentale de viață, cum sunt hrana, locul de muncă, locuința,
medicamentele, fie chiar libertățile cele mai elementare.
În țările mai bogate, în schimb, bunăstarea excesivă și
mentalitatea consumistică, paradoxal unită cu o oarecare
îngrijorare și nesiguranță pentru viitor, toate acestea le
iau soților generozitatea și curajul de a dărui noi vieți
omenești. În felul acesta viața
este concepută nu ca o binecuvântare, ci ca un pericol de
care omul trebuie să se apere.”
Cuvintele Sfântului Părinte
sunt ca o oglindă în care se
vede realitatea cutremurătoare
a scăderii pronunțate a demografiei în România de astăzi.
Acum, mai mult ca
niciodată, este nevoie să
proclamăm cu tărie Adevărul
lui Dumnezeu care a adus
omul la viață și care dorește ca omul să aibă viață din
plin! Dumnezeu dorește ca omul să fie fericit și-i oferă
acestuia “rețeta” fericirii (vezi Fericirile, Mt. 5, 1-12).
Astăzi avem nevoie de familii puternice, formate din
părinți (mamă și tată) și copii. Este îmbucurător faptul
că noi avem tineri care doresc să-și întemeieze familii
sănătoase și normale. Își doresc să devină co-creatori și
să aibă copii cărora să le transmită valorile cele mai frumoase pe care, trăindu-le, să poată însănătoși societatea
noastră.

(continuare în pag. 2)

Pr. Anton CIOBA
Rector
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Tinerii noștri se căsătoresc. Tinerii noștri
vor să trăiască normalitatea. Vor să aibă o viață
virtuoasă și binecuvântată de Dumnezeu.
Ei reprezintă o adevărată speranță pentru
viitorul incert ce-l avem înainte, fapt pentru care
Biserica îi încurajează și-i susține! Noi invocăm
asupra lor rugăciuni de binecuvântare și luptăm
împreună cu ei! Îi susținem și le suntem alături.
I-am încurajat și în momentul solemn al
cununiei lor religioase, le-am urat Casă de piatră!
mulțumindu-le pentru că îl fac părtaș pe Dumnezeu
la bucuria lor și acceptă să meargă pe calea indicată
de El. Vor fi fericiți. Sunt fericiți! Așa îi asigură și

psalmistul în versetele ce se cântă la începutul Slujbei Cununiei:
Fericiţi toţi cei ce se tem de Domnul,
care umblă în căile Lui.
Rodul muncii mâinilor tale vei mânca.
Fericit eşti și-ţi va fi bine!
Femeia ta ca o vie roditoare,
în laturile casei tale;
fiii tăi ca nişte vlăstare tinere de măslin,
împrejurul mesei tale.
Iată, aşa se va binecuvânta omul,
cel ce se teme de Domnul.
Ps. 127,1-4

AFRICA – O ALTĂ LUME (II)
Africanii – săraci sau bogați?

Mereu mi-am pus întrebarea de ce nu sunt
oamenii egali din toate punctele de vedere? De ce
trebuie să existe oameni foarte săraci și oameni
foarte bogați? De ce uneori cei pe care îi considerăm
săraci sunt mai mulțumiți decât miliardarii planetei? De ce 20% din cetățenii pământului trăiesc
cu 80% din resursele naturale ale globului, pe când
80% din locuitorii aceluiași pământ trăiesc cu 20%
din resurse? Sigur că majoritatea sunt întrebări retorice dar cu un puternic impact asupra sensibilității
noastre sociale.
La
prima
vedere, locuitorii Coastei de Fildeș mi-au
părut săraci, lipsiți de
miloacele
necesare
pentru a duce o viață
decentă după criteriile
noastre, prost îmbrăcați
și fără capacitatea de
a spera într-un viitor
mai bun. Și totuși, după
aceea am aflat că, în
mod surprinzător, Coasta de Fildeș este o țară destul
de bogată pentru continentul african; că în Kenya
sau Somalia un adult mănâncă o dată la trei zile; că
în țările care au mult deșert apa este un lux; că 80%
din coltan (metal, mult mai prețios ca diamantele,
folosit în industria electronică) se găsește doar în
Congo și că, desigur, nimic din această producție nu
rămâne în țară, fiind direcționat spre piața mondială,
unde reprezintă o componentă cheie în producția calculatoarelor, telefoanelor mobile, jocurilor video și a
altor electronice;că deși Africa este un continent foarte bogat în resurse, locuitorii ei trăiesc la limita
sărăciei absolute. Unde merg toate bogățiile ei?
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Încotro și cu ce preț?
Coasta de Fildeș este principalul producător
de cacao din lume, exportând o treime din producția
globală: 90% dintre cultivatori depind de boabele de
cacao, acesta fiind principalul venit; 34% dintre copiii
țării lucrează acolo. Și totuși, mulți dintre ei nu au
gustat niciodată ciocolata. Aproape toată producția
pleacă spre export și când se întoarce prelucrată, sub
formă de ciocolată sau alte produse, e prea scumpă
pentru a-și permite să o cumpere. Totodată, Coasta
de Fildeș se înscrie printre marii producători de
cafea și între primii trei
exportatori de bumbac.
Am putea spune că este
o țară cât de cât bogată
și totuși nouă ni se pare
săracă. Personal, această
experiență mi-a schimbat o dată pentru totdeauna concepția despre
sărăcie: în jurul nostru,
în contextul european
actual sunt foarte puțini
oameni săraci (pentru a nu fi acuzat că folosesc cuvinte puternice ca „lene” sau „comoditate”, aș spune
că aici oamenii săraci sunt cei care se mulțumesc cu
puțin). Adevărata sărăcie este atunci când pământul
nu îți oferă nimic; oricât ai încerca să-l cultivi, acel
nisip ars de soare rămâne mut. Noi suntem nefericiți
pentru sărăcia noastră în comparație cu neamțul
care are aceeași meserie ca și noi, dar ignorăm faptul că suntem mult mai bogați decât câteva miliarde
de oameni care trăiesc acum pe Pământ! Suntem
obișnuiți să privim în sus dar rareori ne aruncăm
privirea și în jos spre cei care nu au nici măcar minimul necesar unei subzistențe naturale.
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Am plecat de acasă cu vreo cinci kilograme
de bomboane știind că, în general copiii, dar nu numai ei, vor fi bucuroși să le simtă gustul. Îi dădeam
unuia bomboane iar în decurs de zece minute mă
mai trezeam la poartă cu încă vreo zece-doisprezece,
anunțați fiind de ceilalți că s-a deschis sezonul la
bomboane. Deschideau poarta și, cu tricoul murdar în gură, ziceau discret doar atât: „Mon père –
bonbon!” Nu vă pot descrie mulțumirea interioară
pe care o aveam când le
vedeam zâmbetul larg de pe
chipul inocent și pofta cu
care le mestecau. Este imposibil de descris senzația
care te încearcă atunci când,
plimbându-te pe străzile lor,
copiii aleargă după tine și
sunt mândri că te țin de mână,
pe tine, omul necunoscut cu
pielea albă. În acele momente
singurul lucru pe care îl
regreți este acela că nu ai mai
multe mâini pentru a-i putea
ține pe toți. Este o sărăcie pe care noi am considera-o
fatală dar care nu se răsfrânge aproape deloc asupra
sufletelor lor. Mereu gata de dialog, surâzători și fără
a se gândi la ziua de mâine, îți transmit o bucurie
interioară pe care rar o întâlnești în țările dezvoltate
financiar. Dacă auzi măcar o dată acel râs de copil
atât de colorat și sosind din adâncul unor suflete nevinovate, te cuceresc pentru totdeauna. Odată ce leai câștigat încrederea, nu te
mai lasă – când te văd aleargă
înspre tine și îți sar în brațe –
vei fi cu hainele murdare dar
cu sufletul plin de bucurie și
mulțumire sufletească.
Dimineața,
la
liturghie, nu uitau niciodată
să mulțumească pentru ceea
ce au primit, pentru ploaia
căzută în anotimpul ploios,
spre deosebire de alții care nu
se pot bucura de ea, pentru
pământul care le oferă hrana
necesară și să se roage pentru cei mai săraci ca ei
– oare noi când ne-am rugat ultima dată pentru cei
mai săraci ca și noi, când le-am oferit ultima dată o
bucată de ceva, o bucată din noi? Sau poate suntem
noi cei mai săraci... Oare nu-l supărăm pe Dumnezeu
cu pretențiile noastre absurde uneori? Oare cum ne
privește Dumnezeu când noi, cei care avem ce mânca
și cu ce ne îmbrăca, suntem atât de nemulțumiți de
ceea ce ne oferă viața? Oare chiar atât de importante
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să fie condițiile materiale pentru omul actual încât
să-i întunece sufletul și să nu observe că viața e
frumoasă chiar dacă uneori mai apar și dificultăți?
Am ajuns în Coasta de Fildeș cu două bagaje
mari și m-am întors cu două recipiente și mai mari:
sufletul și rațiunea. Nu am venit înapoi cu nici unul
dintre obiectele cu care am mers acolo; le-am lăsat
totul: de la sandale până la telefon, de la prosop până
la rucsacul Quechua. M-am întors, însă, mult mai
bogat decât cel care a ajuns
acolo; am realizat acolo că
omului nu-i trebuie multe
pentru a putea fi fericit; miam dat seama că viața e
mult mai mult decât mâncare, îmbrăcăminte, telefon
sau mașină, într-un cuvânt
m-am regăsit pe mine gol
și veritabil. Viața este acel
cadou al lui Dumnezeu care
ne-a trimis pe această Terra
pentru a-l lăuda și pentru a-i
ajuta pe cei de lângă noi, în
și cu limitele noastre, acei noi mai săraci sau mai
bogați, acei noi albi sau negri. Viața este posibilitatea de a-l cunoaște și râde cu celălalt aflat la mii
de kilometri distanță, de a plânge și a-l mângâia pe
fratele mai sărac decât tine, de a face din acea liniuță
de pe piatra funerară, aflată între anul nașterii și
anul morții, un semn vizibil că nu am trecut degeaba
prin această lume.
Într-un final, am realizat
că, după cum spunea Henry
Ward Beecher, „un om este
bogat sau sărac în funcție de
ce este, nu de ce are”. Atâta
timp cât accentul va cădea
pe ceea ce avem, ne vom
simți mereu săraci, vom
simți mereu că avem nevoie
de mai multe lucruri, vom fi
nemulțumiți că altora li s-a
dat mai mult. Doar verbul și
acțiunea de a fi ne va putea
scoate de pe această traiectorie consumistă și de cele mai multe ori tragică;
doar când vom realiza că am fost creați pentru a fi
și nu pentru a avea, vom putea spune cu bucurie și
entuziasm: Doamne, mulțumim pentru ceea ce neai dat și ne dai în continuare! Doamne, nu lăsa ca
setea materială să tragă perdeaua peste bunătatea
naturală a sufletului uman!
Fr. Florin BODE
Vicerector
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ISTORIA DIRECŢIUNII SPIRITUALE
1. Rolul maestrului în diferite religii :
În aproape toate religiile de pe pământ, credinţa
este comunitară: se crede împreună, se celebrează
împreună, există norme comune de comportament,
care au un caracter religios, sacru. Astfel, credinţa este
asumată în propria familie, în sărbători care reunesc
întregul trib ori întreaga aşezare, în povestirile ascultate de către toţi. Numai aceia care vor avea de jucat un
anume rol religios primesc o iniţiere personală, însoţiţi
de cineva care este deja înăuntru, care cunoaşte. Totuşi,
în anumite religii, există itinerarii religioase foarte personale: unii se desprind de comunitate pentru a face
experienţe spirituale foarte intense, prin intermediul
cărora intră în contact cu ’misterul’. Sunt experienţe de
natură psihologică, ce conferă pace ori care pregătesc
pentru trăiri mistice, însă adesea este vorba şi despre
experienţe fizice deosebite, ce
purifică persoana şi îi permit
să primească sau să trezească
puteri extraordinare. Persoanele pot să parcurgă
aceste itinerarii personale
cu totul singure, îndeosebi
dacă simt o inspiraţie ori
o chemare divină anume:
se simt călăuzite de o voce
misterioasă, sunt iniţiate
de către un spirit, sau de
Dumnezeu.
În
general,
aceşti „renunţatori” care
se îndepărtează de viaţa
comună, o fac întrucât se
simt atraşi de cineva care parcurge deja o anumită cărare. Ei merg la el, îi expun
problemele pe care le au, îl roagă să îl poată urma, să
îi fie ucenici. Ei nu pot străbate o anumită cale dacă nu
se simt atraşi din interior, dacă nu sunt motivaţi din
lăuntru; însă motivaţia lor interioară nu este de ajuns:
au nevoie de un maestru. Sarcina acestui maestru nu
este aceea de a chema, întrucât nu intră în misiunea lui
a chema discipoli; din contră: în general, un adevărat
maestru se simte mai în pace fără discipoli. Însă acest
maestru, în experienţele sale interioare, s-a lăsat
pătruns de o iubire şi de o bunătate care sunt mai mari
decât el, şi îşi deschide uşa casei pentru cel care bate
pentru a deveni părtaş la darurile sale.
Iar Isus? Ce anume este mai important pentru
El: întreg poporul sau anumite persoane care parcurg un
itinerar aparte? Este greu să-l asociem doar cu o tabără:
El se adresează unui întreg popor, se înduioşează de
mulţimea care este fără de păstor, este păstorul cel bun
care conduce spre unicul staul, casa Tatălui său. Se re4

trage adesea în solitudine, la o parte, însă când lumea
îl găseşte, împarte pîine, dăruieşte ’firmituri de pâine’
chiar şi celor care nu sunt evrei, devine El însuşi
pâine pentru toţi. Îi invită la marele banchet al Tatălui
său pe şchiopi, pe orbi, pe toate persoanele găsite la
răspântiile drumurilor; cu multă milă. Şi cu toate acestea, Isus nu urmăreşte mulţimea, nu favorizează o religie de masă: „cel ce vrea să vină după mine...”, „dacă
vrei...”, „fericiţi cei care...”. El îşi alege câţiva discipoli, cu care îşi împarte viaţa. Nu ei îl aleg pe El (din
contră, El trimite acasă anumite persoane pe care le-a
vindecat şi vor să îl urmeze), este El cel care îi alege.
În vreme ce marii maeştri indu sau budişti, ori rabinii
evrei acceptă ca discipoli persoane ce se arată interesate de drumul lor spiritual, Isus îşi cheamă El însuşi
apostoli, riscând să nu fie înţeles, să fie părăsit sau –
de-a dreptul- să fie trădat: nu
îi cheamă pentru ei, pentru a-i
face pe ei să crească în spiritualitate; îi cheamă pentru alţii,
pentru un plan care este mai
mare decât ei, pentru Împărăţia
lui Dumnezeu, pentru a crea
un răsad, o sămânţă, o drojdie
de omenire nouă. El iniţiază
nişte oameni la modul individual în vederea unei căi spirituale unice, hotărât interioară şi
personală, însă în vederea unui
mare proiect comunitar. Viaţa
persoanelor individuale este în
serviciul căii comune.
2. Părintele spiritual în tradiţia bisericii :
De aceasta, în biserica primelor vremuri,
maestrul, părintele spiritual era episcopul: era părinte
al comunităţii, îi genera la trăirea credinţei pe cei
convertiţi, adică pe aceia care intenţionau să intre în
moartea şi învierea lui Isus pe baza unei alegeri personale, nu pe baza faptului că erau născuţi într-o familie creştină ori a unei tradiţii existente. Persoane individuale, grupuri catehumenale, întreg poporul celor
botezaţi erau copiii Tatălui ceresc, iar episcopul îl
reprezenta pe acest Tată în mijlocul fiilor, juca rolul de
tată. Acest tată urmărea îndeosebi anumite persoane
(diaconii, preoţii, fecioarele, văduvele...), mai mult
sau mai puţin asemenea lui Isus, nu atât în vederea
perfecţiunii lor personale, a spiritualităţii lor individuale, cât în vederea unui serviciu şi a unei mărturii
comunitare.
Trebuie ajuns la sec. III-IV pentru a înregistra o evoluţie în acest sens. Ascultând anumite fraze
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puternice din evanghelie („vinde tot ceea ce ai...”, „cine
vrea să vină după Mine...”), unii creştini îl imită pe Isus
care a luptat singur în deşert împotriva Satanei şi, lăsându-i
pe fraţii în credinţă, se retrag în pustietăţi tot mai neexplorate pentru a veghea, a se ruga, a se lupta, a se umple de
Spiritul lui Isus, a reveni în Rai, a primi vizita lui Cristos mirele... Aceşti monahi sunt căutaţi, admiraţi şi urmaţi
de alţi creştini, îndeosebi de aceia ce se simţeau sătui de
o viaţă creştină incoerentă, sau de cei ce erau chinuiţi de
păcatele lor, ori de cei năzuiau la stări mai înalte. Aceştia
nu se simt ’trimişi’ către creştini, nu se simt nişte apostoli: se simt doar ’creştini’, nimic mai mult decât creştini,
adevăraţi creştini, în sensul de ’discipoli’, ’următori’ ai lui
Cristos. La rândul lor, ei sunt iniţiaţi, introduşi, însoţiţi în
viaţa cea nouă de către alţi monahi care sunt mai experţi,
adică de cei care au atins un grad înalt de familiaritate cu
Dzeu, ori de cei care au învăţat calea bătrânilor şi ştiu să o
dea mai departe. Astfel, devin monahi: o harismă nouă, un
dar special al Spiritului Sfânt.
Aici iese la iveală figura unui părinte (ori a unei
maici), adică a cuiva ce îl regenerează pe acela care se
simte atras pe calea celor mai bătrâni. El îl educă pentru
a-şi însuşì cuvintele Scripturii, pentru a le mesteca; îl
învaţă anumite practici ascetice şi spirituale, precum şi
modul potrivit de-a le pune în practică, acel mod pe care
experienţa celor bătrâni (’tradiţia’) îl găsea propice pentru
a nu cădea în mândrie ori în anumite păcate deosebit de
agresive pentru cei mai singuratici; îl învaţă să discearnă
gândurile ce provin de la Spiritul Domnului, de celea care
vin de la diavol ori de la egoismul propriu. Astfel, încetul
cu încetul, ucenicul devine un adevărat monah, un creştin
adevărat, şi eventual, la rândul lui, un părinte pentru alţi
monahi.
3. Reflecţie asupra părintelui spiritual :
Au existat dintotdeauna oameni ai lui Dzeu care,
din punct de vedere spiritual, în continuitate cu Isus, i-au
ajutat pe alţi creştini să îl urmeze mai bine pe Domnul.
Semnificaţia şi misiunea lor nu a fost aprofundată suficient,
până când nu au existat părinţi spirituali singuratici în pustiuri ori în obşti mănăstireşti. Înainte se insista mai mult pe
formarea comunitară, iar indivizii erau educaţi în interiorul unei comunităţi, unde toţi se îngrijeau de toţi: familiile, prietenii, păstorii. Relaţia personală dintre părintele
spiritual şi cel care era condus devine foarte delicată atunci
când fraţii întru credinţă locuiesc departe, (în oraş), când
biserica este alcătuită din puţine persoane ori de-a dreptul
numai din părintele spiritual; în astfel de momente, monahii mai sensibili se preocupă de cum anume trebuie să
fie un astfel de părinte pentru a fi cu adevărat ca atare, fidel
vocii Domnului şi căii părinţilor.
Astfel, dacă vrem să ştim ceva despre direcţia
spirituală, trebuie să ne îndreptăm spre aceşti părinţi şi
monahi din vechime, care au reflectat cel mai mult asupra
acestui mister creştin. Trebuie totuşi să considerăm că
aceştia trăiau departe de lume şi de comunităţile creştine
concrete şi, prin urmare, trebuie să includem acest serviciu
eclezial într-o biserică mai vastă, mai variată, mai bogată
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în slujiri. Un părinte spiritual nu trebuie să ne conducă departe de toţi, spre un raport privat şi privilegiat, ci trebuie
să ne ajute să păşim în această biserică, să ne îmbogăţim
cu darurile tuturor, să primim din partea tuturor slujirile şi serviciile creştine. De altfel, Isus nu i-a condus pe
samariteancă ori pe Nicodim pe căi spirituale ieşite din
comun, ci pe drumul pe care l-a propus tuturor. Iar pe
apostolii săi nu i-a îngrijit într-un mod deosebit pentru a
face din ei nişte asceţi şi nişte mistici care să se desprindă
de masa de oameni, ci pentru ca să fie ferment şi lumină
pentru toţi, pentru ca să dea –în mod gratuit- ceea ce ei
înşişi au primit.
Aşadar direcţia spirituală nu este un ajutor destinat doar câtorva (puţini) aleşi, care vor să fie mai creştini
decât ceilalţi. La modul ideal/potenţial este pentru toţi
creştinii. Atunci când cineva participă cu iubire la viaţa bisericii, însă nu înţelege bine care este drumul său în viaţă
ori în comunitatea creştină, sau nu reuşeşte să rezolve anumite probleme spirituale, sau nu înţelege –la modul concret- ceea ce vrea Dzeu de la el, atunci poate (şi, dacă îl
găseşte, trebuie) să se adreseze unui creştin în mod deosebit ’spiritual’ pentru a se lăsa ajutat. Astfel, chiar dacă blocajul se află a-monte (=mai în sus), adică dacă persoana nu
reuşeşte să trăiască cu iubire viaţa de creştin, are nevoie de
o altă persoană concretă care să îl ajute să-şi depăşească
dificultăţile, pentru a lua cu bucurie din izvoarele mântuirii deschise tuturor.
Toţi creştinii sunt, în principiu, astfel de oameni
spirituali(/duhovnici) care-şi pot ajuta fraţii în credinţă,
pentru că în ei sălăşluieşte Spiritul, acelaşi Spirit care la
botez a venit asupra lui Isus; însă nu toţi îi permit destul
acestui Spirit să îi conducă, să îi ajute să învingă seducţiile
diavolului, să îi vindece de orbire, de surzenie, să îi ajute
să moară în ego-ul lor: în acest sens, tradiţia creştină îi
denumeşte doar pe unii ’spirituali’ (/duhovnici). „Spiritual/duhovnic este un om căruia, în virtutea mortificării
patimilor şi al apatheia-ei (dezlipirea de rău) care decurge
din mortificare, dragostea i-a adus gnoza (cunoaşterea)
lucrurilor dumnezeieşti şi capacitatea de diacrisis
(discernământ) a lucrurilor umane, astfel încât să poată,
fără a-şi dăuna sieşi, să-i conducă cu înţelepciune pe alţii
pe căile lui Dzeu” (Hauserr). La modul ideal, spiritualul/
duhovnicul este un creştin desăvârşit; chiar dacă, în realitate, fiecare călăuzitor spiritual –îndeosebi în această
societate atât de complexă- trebuie să recunoască faptul că
are multe limite.
Doar anumiţi creştini pot „fără a-şi dăuna sieşi,
să-i conducă cu înţelepciune pe alţii pe căile lui Dzeu”,
însă slujirea părintelui spiritual nu aparţine în mod necesar exclusiv preoţilor; din contră, tradiţia cea mai veche
deosebea net între cele două tipuri de mansiuni: preotului i se spovedeau păcatele pentru a primi iertarea lor,
iar părintelui spiritual (în general nu un preot (călugăr
sau călugăriţă) i se relatau propriile gânduri, pentru ca să
deosebească cele care veneau de la Dumnezeu, de acelea
care veneau de la rău.
Pr. Cristian SABĂU
Asistent Spiritual
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EXPERIENȚĂ ESTIVĂ
”Timpul este ceea ce avem cel mai puțin.”,
așa spune un celebru citat cu care și eu sunt întru
totul de acord, având în vedere experiența mea estivă.
Cu toate că a avut o mare încărcătură spirituală, a
trecut precum un vis. Înainte de toate, îi mulțumesc
lui Dumnezeu pentru că m-a învrednicit să ajung
în locuri deosebit de frumoase și pline haruri.
Vacanța mi-am început-o cu un pelerinaj la
sanctuarul de la Medjugorje, cu ocazia aniversării a 35
de ani de apariții ale Sfintei Fecioare. Prima apariție a
fost la data de 25 Iunie 1981, Fecioara Maria apărândule la 6 vizionari cărora le-a transmis și încă le transmite diferite mesaje prin care ne invită la convertire
și la rugăciune pentru pace. Programul de rugăciune
a fost unul bogat, centrul acestuia
fiind Liturghia internațională din
data de 25 Iunie la care au participat aproximativ 50.000 de pelerini.
Am petrecut împreună cu familia 8
zile pline de haruri și binecuvântări.
În luna iulie, pagini noi
în istoria ZMT s-au scris la Cracovia, la cea de-a XXXI-a ediție a
Zilei Mondiale a Tineretului. Peste
două milioane de tineri au acceptat
invitația papei Francisc de a se întâlni
cu oameni de pe tot mapamondul,
împărtășind credința și bucuria lor.
România nu a lipsit nici de această
dată, fiind reprezentată de peste 800
de tineri romano-catolici, grecocatolici, vorbitori de limbă română
și maghiară. A fost prilej de mare
bucurie pentru noi, tinerii români,
să ne întâlnim, să ne reîntâlnim și
să cunoaștem tineri la fel ca noi din
lumea întreagă. Motto-ul acestei
întâlniri a fost extras din evanghelia
după Matei, capitolul 5, versetul 7:
”Fericiți cei milostivi, că aceia se vor milui.” Fiind
îndemnaţi de aceste cuvinte, un frumos grup de 51
de tineri aparţinând Eparhiei Greco-Catolice de Oradea, însoţiţi fiind de 3 preoţi şi de o soră, am luat
parte la cea mai așteptată întâlnire mondială, care s-a
desfășurat în perioada 26 – 31 iulie 2016 în Polonia,
în Cracovia, orașul Milostivirii, aproape de Sfântul
Ioan Paul al II-lea și Sfânta Faustina. În Anul Sfânt al
Milostivirii, toate drumurile lumii au dus la Cracovia.
Această întânire a fost precedată de un schimb
de experienţă între tinerii Eparhiei de Oradea şi tinerii proveniţi din Diecezele: Matera, Acerenza, Melfi,
Tricarico şi Potenza din Italia. Este greu de descris
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în cuvinte sentimentele pe care le-am trăit în acele
zile. Câteva dintre momentele importante la care
am luat parte au fost: Sfânta Liturghie de deschidere, catehezele ţinute de episcopii din întreaga lume
în diferite limbi, ceremonia de primire a Sfântului
Părinte Papa Francisc, Calea Sfintei Cruci celebrată
alături de Sfântul Părinte în Błonia Park-Cracovia,
noaptea de veghe şi rugăciune împreună cu Sfântul
Părinte din Campusul Milostivirii, Sfânta Liturghie
de încheiere celebrată de Sfântul Părinte şi anunţarea
locului viitoarei Întâlniri Mondiale a Tineretului ce
va avea loc în 2019 în Panama. Pentru noi, tinerii
din România, catehezele au fost ţinute de episcopii
noştri români, PS Virgil Bercea, episcop de OradeaMare, PS Florentin Crihălmeanu,
episcop de Cluj-Gherla și PS Petru
Gherghel, episcop romano-catolic
de Iaşi. Au mai fost prezenţi şi PS
Alexandru Mesian, episcop de Lugoj şi PS László Böcskei, episcop
romano-catolic de Oradea-Mare.
Pentru mine a fost prima
experiență de acest fel, deoarece
am mai participat doar la Întâlnirile Naționale ale Tineretului Catolic, dar pot spune că a fost o trăire
unică din care am învățat multe.
Cu ocazia sărbătorii Adormirii Maicii Domnului, am
avut privilegiul de a participa la
Liturghia celebrată la sanctuarul
Jasna Gora din Czestochowa, Polonia, împreună cu familia mea și cu
încă doi prieteni. Datorită faptului
că am participat la Zilele Mondiale
ale Tineretului, încheiate nu cu mult
timp în urmă, având încă proaspăt
în memorie locurile și obiectivele
importante din Cracovia și Czestochowa, am hotărât să plecăm într-un pelerinaj pe
meleagurile poloneze. Am început în data de 13 august cu sanctuarul Milostivirii Divine din Cracovia,
ca mai apoi în 14 August să plecam spre Czestochowa.
Aici am participat la programul de rugăciune care s-a
continuat până dimineața, urmat fiind de Liturghia
solemnă, la care au concelebrat în jur de 100 de preoți,
pe lângă episcopi și cardinali. Pelerini din toate categoriile de vârstă, au fost prezenți în număr foarte
mare, într-o ordine desăvârșită. După încheierea
Liturghiei, am vizitat din nou sanctuarul, urmând ca
mai apoi să ne întoarcem la Cracovia. Aici am vizitat
majoritatea obiectivelor importante, care cu ocazia
Seminarium Varadiensis

Zilelor Mondiale ale Tineretului erau pline de pelerini,
făcând astfel imposibilă vizitarea lor în acea perioadă.
Mulțumesc Domnului că mi-a acordat această ocazie
de a vizita Polonia de două ori într-un timp relativ
scurt și de a mă întoarce cu bine acasă.
Ultima, dar nu cea din urmă experiență din
această vară, a fost Pelerinajul anual al tinerilor, de
la Șimleul Silvaniei la Sighetul Marmației. În cinstea
martirilor şi mărturisitorilor morţi în temniţele comuniste, în fiecare an, în data de 22 August, pornim într-un
pelerinaj pe jos, lung de 165 de km. Dorinţa principală
este aceea de a lega între ele localităţile care au dat
cei mai mari oameni politici ai României, împreună
cu cinstirea prin rugăciune şi jertfă a personalităţilor
și episcopilor Bisericii Greco-Catolice şi ai neamului
nostru care şi-au găsit sfârşitul în temniţa de la Sighet,
devenită astăzi Muzeul Memorial al Victimelor Comunismului şi ale Rezistenţei. Aflat la a XVI-a ediție, pelerinajul reuneşte circa 100 de tineri din toate colţurile
ţării. Acesta se încheie pe data de 29 august, cu celebrarea Sfintei Liturghi în Muzeul Memorial, cu ocazia
sărbătorii Tăierii Capului Sfântului Ioan Botezătorul.
După Liturghie, am fost duși la locul de cazare aflat
lângă Sighet, unde am mai petrecut împreună până
în data de 1 Septembrie. Localnicii din locurile pe

unde am trecut ne-au întâmpinat cu emoţie şi amabilitate, oferindu-ne, în limita posibilităţilor, mâncare şi
cazare. În acest an, cei mai tineri pelerini aveau vârsta de 9 ani, iar cei mai în vârstă 72 de ani. În aceste
zile am cântat, ne-am rugat, am ascultat prezentările
cu caracter istoric şi reflecţiile pe care cei din partea locului le-au pregătit cu dragoste pentru noi. De
asemenea, zilnic am participat la Sfânta Liturghie,
ne-am rugat Rozarul şi alte rugăciuni. Drumul până la
Sighet a fost o acţiune de mare sacrificiu, deoarece am
avut de înfruntat intemperiile naturii, arşiţa, ploaia,
respectiv frigul în zona muntoasă. Acest pelerinaj este organizat în fiecare an de către doi preoți ai
congregației Don Orione și anume: pr. Florian Gui și
pr. Mihai Fechetă. Doresc să le mulțumesc pe această
cale pentru perseverența lor, pentru deschiderea lor și
le urez multă sănătate și putere în păstorirea turmei
încredințată lor de Cristos.
Cele zece zile vor rămâne o experienţă
marcantă pentru fiecare dintre noi, o atmosfera
de bucurie şi de fraternitate, devenind un suport
motivaţional semnificativ.

				

Lucian ALEXE
Anul IV

COMEMORAREA EPISCOPILOR GRECO-CATOLICI
MARTIRI LA SEMINARUL DIN ORADEA
Acum 68 de ani, în seara zilei de 28 octombrie a anului 1948, episcopii greco-catolici
au fost arestaţi rând pe rând de Securitate, pentru faptul că se dorea cu orice preţ scoaterea
Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolice în afara legii, de către regimul comunist.
Ofensiva explicită a guvernului de a înlătura
capii Biserici Greco-Catolice, a fost începutul a
ceea ce avea pe urmă să fie una din cele mai negre perioade din istoria acestei Biserici. Primii
episcopi arestaţi au fost: Valeriu Traian Frenţiu
(episcop de Oradea Mare), Iuliu Hossu (episcop
de Cluj-Gherla), Alexandru Rusu (episcop de
Maramureş), Ioan Bălan (episcop de Lugoj), Ioan
Suciu (administrator apostolic al Arhidiecezei
de Făgăraş şi Alba Iulia), Vasile Aftenie (episcop vicar la Bucureşti) şi Tit Liviu Chinezu
(episcop consacrat în arest la Căldăruşani).
Este o certitudine faptul că episcopii uniţi
au realizat în toamna anului 1948 că arestarea
lor este iminentă. PS Vasile Aftenie declara în
iarna anului 1948 că temniţele şi lagărele guverSeminarium Varadiensis

nului comunist nu îi sperie pe greco-catolici ci,
„îi antrenează în lupta contra regimului”. Astfel,
episcopii şi-au avertizat credincioşii de faptul
că semnarea listelor de adeziune la alt cult ar fi
un păcat contra Spiritului Sfânt şi au încercat să
dea instrucţiuni care să permită o supravieţuire
a Bisericii în catacombe. Imediat după arestarea
episcopilor a urmat preluarea catedralelor şi a
reşedinţelor episcopale. A urmat apoi preluarea
locaşurilor de cult greco-catolice, dar şi a unor
biserici care aparţineau cultului latin.
Acţiunea brutală de desfiinţare a BRU se
va legifera la 1 decembrie 1948 prin Decretul
nr. 358 care preciza: „Ca urmare a revenirii la
cultul ortodox român a comunităţilor locale ale
cultului greco-catolic şi în conformitate cu art.
I al Decretului nr. 177 din 1948, organizaţiile
centrale ale acestui cult (mitropolie, episcopii,
capitluri, fundaţii, asociaţii precum şi orice alte
instituţii şi organizaţii de orice altă natură sau
nume ar fi) încetează de a mai exista”.
(continuare din pag. 6)
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(urmare din pag. 8)

Aşadar, pe parcursul primilor 16 ani de
persecuţie, statul comunist şi ierarhia ortodoxă
puteau bifa „un succes remarcabil în acţiune de
lichidare a Bisericii Greco-Catolice”. Jumătate
din ierarhii şi clerul Bisericii Greco-Catolice
muriseră; cei mai mulţi din cauza chinurilor
la care au fost supuşi, alţii pe cale naturală. La
toţi aceştia trebuie să adăugăm faptul că circa
25-30% din clerul obişnuit din parohii, văzând
dezlănţuirea prigoanei, au semnat încă atunci
trecerea la Biserica Ortodoxă, rămânând astfel pe mai departe în parohiile în care slujiseră
înainte ca preoţi greco-catolici.
Bineînţeles, comentatorii greco-catolici
au judecat foarte aspru participarea ierarhiei
ortodoxe la drama Bisericii Unite, comparând
împărţirea bunurilor sale, după desfiinţare,
între BOR şi stat cu episodul biblic al împărţirii
de către ostaşii romani a
hainelor
Mântuitorului,
după crucificare. Chiar
din toamna anului 1948 au
apărut condamnări vehemente la adresa Bisericii
Ortodoxe şi a autorităţilor
statului, referitoare la
drama Bisericii Romane
Unite cu Roma, GrecoCatolică. Spre exemplu, într-un manifest semnat de comitetul provizoriu de conducere al
PNŢ (din clandestinitate) se spunea: „Astăzi,
Biserica Română Unită trebuie să dispară. Aşa
a hotărât guvernul comunist şi conducerea Bisericii Ortodoxe Române. Au fost confiscate
de stat (bisericile, n.a.), a început procesul de
lichidare a întregei Biserici Unite. E cea mai
monstruoasă crimă împotriva Biserici noastre,
a drepturilor şi aspiraţiunilor noastre naţionale.
Călăii sunt, pe lângă guvernanţii comunişti,
spre durerea noastră: patriarhul Justinian,
mitropolitul Nicolae Bălan […], deveniţi cu toţii
instrumente docile şi conştiincioase ale Partidului Comunist”.
Comemorarea episcopilor martiri a
început în data de 27 octombrie 2016 în Aula
Magna a Seminarului Teologic Greco-Catolic din Oradea, cu filmul ”Cardinalul”, care
ne-a introdus în atmosfera și situația Bisericii
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Române Unite din perioada 1948-1989.
Pesonajul principal din film este pr.
Alexandru Todea, care a fost ridicat la rangul de episcop în clandestinitate în anul 1950,
pentru a putea, la rândul său, să hirotonească
alți preoți. A fost arestat și a petrecut 14 ani în
detenție, urmând ca după elibere să se ocupe
de păstorirea clandestină a enoriașilor grecocatolici din Reghin și împrejurimi. Odată cu
căderea regimului comunist, la data de 11 mai
1991, Papa Ioan Paul al-II-lea a ridicat la rangul
de cardinali 22 de episcopi, printre care era și
episcolul Alexandru Todea.
După terminarea filmului, ne-am îndreptat spre Biserica Seminarului, unde neam continuat programul cu o seară de veghe
și rugăciune dedicată episcopilor, preoților și
credincioșilor morți pentru credința lor. Ve-ghea a
început cu o scurtă introducere a părintelui rector,
Anton Cioba, care ne-a
explicat importanţa şi
însemnătatea acestei date
în istoria contemporană a
ţării, cât mai ales a Bisericii
din care facem parte.
După aceasta, seminariştii
ne-au prezentat pe scurt
biografiile fiecărui episcop în parte. Astfel, din
aceste relatări am putut afla lucruri pe care unii
dintre noi nu mai auziserăm, în legătură cu torturile, regimul de exterminare şi chinurile la
care au fost supuşi episcopii noştri şi pe care
le-au acceptat cu atâta smerenie şi iubire pentru
Biserica Română Unită. După citirea fiecărei
biografii, am avut momente de silentium și de
cântare, în care am meditat la puterea, curajul
și credința neclintită și de neînvins a clerului și
credincioșilor Bisericii Române Unite.
Această seară de veghe și rugăciune a
fost prilejul ideal pentru a înţelege ce înseamnă
să fim apostoli ai lui Hristos, urmând exemplul
episcopilor noştri martiri. Papa Pius al XIIlea spunea cu veneraţie: ”Isus a avut 12 apostoli dintre care unul a trădat, Biserica GrecoCatolică a avut 12 episcopi dintre care nici unul
nu a trădat”.
L.A.
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SEMINARIȘTII ORĂDENI AU FĂCUT 24 DE ORE
DE ADORAȚIE EUHARISTICĂ
Adorația este atitudinea celui care se pune în
prezența lui Dumnezeu și se lasă atins de splendoarea sa, de înțelepciunea sa și de iubirea sa infinită. În
adorație, noi suntem cu adevărat înaintea lui Dumnezeu: recunoaștem puterea sa și acceptăm nimicnicia
noastră. Mai exact, înseamnă a veni în faţa lui Isus,
prezent în mod real sub formă de pâine, consacrată la
Sfânta Liturghie, și anume: Preasfântul Sacrament.
Este esențial să-l adorăm
pe Isus, pe bună dreptate, din patru
motive principale dintre care primul este pentru a-i aduce lui Isus
toată mărirea care i se cuvine, pentru că el este Dumnezeu; în al doilea rând, pentru a-i aduce lui Dumnezeu iubire pentru… Iubire. Căci
Dumnezeu este IUBIRE. Sfintei
Maria Margareta Alacoque, Isus i-a
spus: „Mi-e sete, dar, de-o sete atât
de arzătoare de-a fi iubit de oameni
în Sfântul Sacrament, încât această sete mă consumă:
și nu găsesc pe nimeni să mă consoleze!”; în al treilea
rând, pentru că Dumnezeu „caută adoratori în spirit și
adevăr” (In 4,23) pentru a răspândi iubirea lui Dumnezeu în întreaga lume; în sfârșit, în ultimul rând, pentru
că Adorația ne transformă: ea permite de asemenea ca
iubirea lui Dumnezeu să se transpună în noi.

Plecând de la aceste premise, de joi, 3 octombrie a.c., de la ora 22.00, comunitatea Seminarului
nostru a început un program de 24 de ore de Adorație
Euharistică. S-a început programul Slujbei Binecuvântării Euharistice, expunându-se Preasfântul Sacrament pentru Adorație, urmând ca fiecare membru al
comunității noastre să petreacă un anumit timp cu Isus
în Capela Thabor din incinta Seminarului. Temele principale care au
fost în centrul rugăciunilor noastre
au fost: vocațiile la preoție, la viața
consacrată, pacea mondială, oamenii sărmani și, desigur, ne-am rugat
pentru a avea preoți după inima lui
Dumnezeu. La finalul celor 24 de
ore de rugăciune a avut loc Binecuvântarea cu Preasfântul Sacrament,
urmată de diferite cântece religioase și pricesne.
Adorându-l pe Cristos care a
suferit din iubire pentru noi, el transformă viața noastră: deci nu puteam să nu fim bulversați de atâta iubire.
Adorația ne-a făcut și ne face în continuare să intrăm în
intimitate cu El, cu Domnul. Puțin câte puțin, dacă noi
suntem fideli, viața sa și sentimentele sale vor deveni
ale noastre.
Giusepe GHIURCĂ
Anul IV

COPIII DESPRE DUMNEZEU
„Călugării şi-au făcut meserie din rugat pentru
că ei au văzut că nu poate să existe meserie mai frumoasă decât să vorbeşti tot timpul cu Dumnezeu.”
(Alin, 9 ani)

„Îngerii nu ne spun cum e în Rai, de unde sunt
ei, că atunci când mori e ca un fel de ziua ta şi primesti
cadou Raiul şi ei nu pot spune dinainte cum arată cadoul pe care îl primeşti pentru că strică toata ziua.”
(Alex, 10 ani)

„Călugării nu sunt aşa de vorbăreţi pentru că
dacă îl lasă pe Dumnezeu să le vorbească toată ziua, ei
s-au obişnuit să tacă mult, ca să-L asculte -- că nu pot
să-L întrerupă tocmai pe Dumnezeu.” (Ana, 8 ani)

„Nu e bine să stai cu păcatul în tine, trebuie să
fugi la spovedit, ca păcatul din tine să nu facă pui de
păcaţi.” (Ionut, 10 ani)

„Biserica e sfântă şi rămâne sfântă chiar dacă
intră în ea mulţi păcătoşi, că biserica de aia e făcută, ca
păcătoşii care intră să-şi facă acolo antene pentru Dumnezeu.” (Denis, 12 ani)

„Preoţii vin în casele oamenilor înainte de paşte şi Crăciun ca să sfinţească toate camerele, că le curăţă cu aghiazmă care e un foarte bun detergent împotriva
dracilor.” (Catalina, 11 ani)

„Dumnezeu se înţelege mai uşor cu copiii mici,
că cei mici au suflet mai încăpător. La oamenii mari e o
înghesuială de rele că nici n-aiunde să stai.”
(David, 10 ani)

„Postim ca să nu ne mai gândim numai la gusturi de mâncare şi să ne mai gândim şi la gustul de
Dumnezeu.” (Lucian, 11 ani)

„Biserica nu iubeşte plăcerea , că plăcerea îţi
aduce să spui mereu că mai vrei, pe când mulţumirea îţi
aduce să spui că-ţi ajunge.” (Ioana, 9 ani)

„Cei care nu-l găsesc pe Dumnezeu sunt cei
care îl caută din interes.” (Elena, 12 ani)

Seminarium Varadiensis
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REVOLUȚIA SEXUALĂ GLOBALĂ ȘI FAMILIA
- CONFERINȚA DOAMNEI GABRIELE KUBY -

Conferința susținută de doamna Gabriele
Kuby, sociolog, scriitor, expert în teoria gender, cu titlul „Revoluţia sexuală şi familia - distrugerea libertăţii
în numele libertăţii” a avut loc în Sala Mare a Primăriei
din Oradea marţi, 8 noiembrie 2016, începând cu orele
17.00.
Evenimentul se înscrie în seria de activități
ocazionate de Anul asociativ al Acțiunii Catolice din
România - ACRO - cu tema „coresponsabili în slujba
evangheliei familiei”.
Organizatorii locali ai evenimentului au fost:
Episcopia Română Unită cu Roma, Greco-Catolică de
Oradea, ASTRU (Asociaţia Tineretului Român Unit)
Oradea, AGRU (Asociaţia Generală a Românilor Uniţi)
Oradea, Seminarul Teologic Greco-Catolic „Sfinţii
Trei Ierarhi” Oradea, Asociaţia Femeilor Bihor si nu
în ultimul rând Primăria Municipiului Oradea care a
fost gazda evenimentului în
spațiul extrem de generos
pus la dispoziție.
Conferința
este
a doua dintr-o serie de
evenimente, primul dintre
acestea având loc la Cluj
în data de 7 noiembrie urmând ca după manifestarea
de la Oradea, “caravana”
ACRO să se deplaseze la
Iaşi în data de 9 noiembrie.
Toate aceste conferințe
reprezintă un răspuns dat
invitației papei Francisc de
a promova valorile autentice
ale căsătoriei creștine, iubirea dintre bărbat și femeie,
dintre părinți și copii, în spațiul fără bariere, niciodată
închis al familiei.
Pe lângă reprezentanții organizatorilor au
participat zeci de persoane din spațiul social bihorean, elevi, studenți, tineri și mai vârstnici, profesori,
clerici, reprezentanți ale diverselor organizații și culte,
ai mass-media, persoane private, etc. Conferința a fost
moderată de Domnișoara Codruța Fernea, secretar al
Federației Acțiunea Catolică din România.
GABRIELE KUBY s-a născut în 1944 la Konstanz. A studiat sociologia la Berlin şi Konstanz. După
căutări îndelungate pe căile spirituale ale epocii, în
anul 1977 a aderat la Biserica Catolică. Prin activitatea
sa publicistică şi prin conferinţele pe care le ține arată
impasurile în care se află societatea modernă şi arată că
ieşirea se poate face printr-o reconsiderare a valorilor
creştine. Este mamă a trei copii.
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În 2006 a publicat cartea Die Gender-Revolution – Relativismus in Aktion (Revoluţia gender –
Relativismul în acţiune), prima analiză critică a acestei ideologii noi. Cartea sa „Revoluţia sexuală globală”
documentează punerea în aplicare globală a genderism-ului. Cartea pusă la dispoziția publicului în 2012 a
fost tradusă până în primăvara anului 2014 în limbile
poloneză, ungară, croată, slovacă şi cehă. Din același
an, prin grija editurii Sapientia din Iași, cartea a fost
tradusă și în limba română.
„Doamna Kuby este o luptătoare vitează împotriva ideologiilor care vizează în cele din urmă
o distrugere a omului”, sunt cuvintele Papei emerit
Benedict al XVI-lea ce postfațează lucrarea mai sus
amintită.
“Vor să ajungă la copiii voştri! Îi vor sexualiza,
iar sexualizarea copiilor va prăbuşi civilizaţia. Fiindcă
va prăbuşi mai întâi familia.
Aceasta este rădăcina. Aşa
că trebuie să faceţi tot ce
puteţi.”- declara Gabriele
Kuby la prima sa vizită în
România în 2014. De această
dată, la Oradea, mesajul său
în cadrul conferinței a fost
mult mai amplu reușind să
ne transmită din nou prin
viu grai faptul că atacul colosal cu care avem de-a face
astăzi nu este un accident
și o modă, ci parte a unui
plan global, a unei strategii
mondiale care vizează și
cauzează modificări fundamentale ale omului și ale
societății prin modificări fundamentale ale înțelegerii
și trăirii sexualității umane. Ea a demascat adevărul
asupra ideologiei gender așa cum au făcut-o alții în
trecut prin demascarea adevărului despre nazism, sau
comunism. Au fost prezentate foarte detaliat fundamentele şi efectele ideologiei „Gender Mainstreaming”
într-o manieră clară şi inteligibilă, precum şi despre
cum se aplică teoria gender într-un mod tacit şi disimulat.
În cadrul manifestării, volumul „Revoluţia
sexuală globală”, un adevărat bestseller, a fost
prezentat de către domnul Ioan Moldovan, redactor șef
al revistei „Familia”.
Conferința s-a bucurat de un real succes trezind interesul auditoriului prin ineditul tematicii, pe
alocuri interlocutorii în intervențiile lor arătând modul
oarecum șocant în care au procesat cu sufletul la gură
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Reținem aprecierea doamnei Kuby în ceea ce
privește spiritul civic al românilor care se manifestă în
spațiul public prin acțiuni care să contracareze atacul
concertat asupra familiei și valorilor morale creștine.
Dânsa a făcut referire la acțiunile de stradă în sprijinul celor care sunt victime ale
abuzurilor și ale încercărilor de
demolare a unității familiei precum și la inițiativa cetățenească
a peste de 3 milioane de români
concretizată în semnarea petiției
ce are drept scop revizuirea
alin. 1 al art. 48 din Constituția
României astfel: „Familia se
întemeiază pe căsătoria liber
consimţită între un bărbat și o
femeie, pe egalitatea acestora şi
pe dreptul şi îndatorirea părinţilor de a asigura creşterea, educaţia şi instruirea copiilor.
Îi mulțumim doamnei Gabriele Kuby pentru
prezența sa în România, în mod special ca ne-a onorat
cu prezența sa la Oradea și îi reținem cuvintele de încu-

rajare: „Aşa că trebuie să faceţi tot ce puteţi. Şi puteţi fi
fericiţi că dictatura comunistă v-a protejat de revoluţia
sexuală care a început în Occident în 1968. Încă mai
aveţi un sistem de valori conservatoare. Încă mulţi oameni mai cred că familia (n.n. naturală) este bună, că
homosexualitatea nu este corectă. Aşa că răspândiţi vestea că
nu sunteţi deloc înapoiaţi”.
Ne alăturam episcopului nostru, PS Virgil Bercea și rugăm
pe bunul Dumnezeu să o binecuvânteze pe doamna Kuby precum și efortul pe care îl face cu
abnegație pentru ca noi toți, oameni după chipul și asemănarea
lui Dumnezeu, să devenim solidari în lupta pe care o ducem în
aceste vremuri: pentru reetalarea valorilor creștine, pentru normalitate.

Iulian PALAS
Anul III

HIROTONIRE DE DIACON
ÎN BISERICA SEMINARULUI DIN ORADEA
Sâmbătă, 29 octombrie 2016, în Biserica cu
hramul Sfântul Mare Mucenic Gheorghe s-a alăturat,
în şirul diaconilor Bisericii, un nou nume: al tânărului
teolog Ştefan Madarasi, care a primit hirotonirea în
treapta diaconiei prin impunerea mâinilor Preasfinţiei
Sale Virgil Bercea.
Liturghia arhierească a început la ora 8, fiind oficiată de episcopul Oradiei împreună cu soborul
de preoţi prezenţi în lăcaşul de cult,
veniţi să îl încurajeze pe tânărul candidat pe drumul slujirii sacre. Slujba
a fost animată de corul Seminarului
Teologic orădean.
Evanghelia a fost citită de
la Luca, fragmentul care relatează
îndemnul lui Isus de a fi lumină semenilor, precum şi despre vizita pe
care Mama Sa, Maria, i-o face Fiului ei în mijlocul mulţimii căruia El
predica.
În acest context,
Maria este dată model de către Isus:
„Mama mea şi fraţii Mei sunt cei care ascultă cuvântul
lui Dumnezeu şi-l îndeplinesc.” La predică, Preasfinţia
Sa Virgil a subliniat faptul că noi, creştinii, prin credinţă suntem purtători de lumină. Lumina Evangheliei trebuie răsărită şi altora prin viaţa noastră trăită
în Hristos, prin deschiderea pe care trebuie să o avem
faţă de semeni.
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Liturghia şi-a urmat cursul firesc până după momentul
Prefacerii, când a fost prezentat candidatul la treapta
diaconiei. Ştefan Madarasi este absolvent al Departamentului Blaj al Facultăţii de Teologie Greco-Catolică a UBB Cluj-Napoca. Absolvă în anul 2014, când
şi pleacă la Roma pentru a continua
studiile cu un Master la Institutul Spiritual din Cadrul Universităţii Pontificală Gregoriana. Aici se specializează
în teologie spirituală, încununându-şi
studiile cu teza „Drumul Damascului”
– în care urmăreşte transformarea interioară şi exterioară a Sfântului Apostol
Pavel. În anii de şedere la Roma, tânărul teolog devine şi alumn al Colegiului Pontifical Pio Romeno.
Rugăciunile rostite de arhiereu au invocat harul Preasfântului Spirit, „care
pe toate le sfinţeşte”, pentru a-l ridica
pe candidat la rangul acestei slujiri. Întregul sobor, împreună cu cei de faţă,
s-au rugat pentru noul hirotonit ca
să aibă diaconie curată şi neîntinată. Alături i-au fost
soţia, familia şi grupul de prieteni. Împreună cu ei, îi
dorim noului diacon slujire sfântă şi roade în via Domnului!
Pr. Claudiu ARDELEAN
CSE
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MULȚUMIRI
In vara aceasta Seminarul nostru a derulat două proiecte pentru care a cerut sprijinul preoților,
credincioșilor și oamenilor de bună credință.
Primul proiect a fost realizarea unui nou iconostas pentru Capela Sfinții Trei Ierarhi Vasile,
Grigore și Ioan a Seminarului nostru iar al doilea a fost achiziționarea și instalarea unui sistem de
supraveghere video pentru complexul de clădiri din strada Parcul Traian, nr. 20.
Pe această cale doresc, în numele Preasfinției Sale Virgil Bercea, episcopul nostru, al corpului
profesoral al Facultății noastre de Teoligie Greco-Catolică și al comunității Seminarului nostru să aduc
mulțumirile cele mai calde tuturor celor care ne-au sprijinit în această privință.
Cheltuielile pentru sistemul de supraveghere video s-au ridicat la suma de 7.000€ și a fost acoperit
prin donații în proporție de 85% iar cele pentru Iconostasul Capelei noastre a urcat până la suma de 8.000€
și a fost acoperit în proporție 30%. Dacă cineva dorește să ne ajute pentru acoperirea cheltuielilor rămase,
poate să o facă în continuare.
Vă purtăm pe toți în gând și rugăciune, asigurându-vă de toată prețuirea noastră.
Mai jos urmează lista celor cărora le aducem mulțumiri:

Sistem de supraveghere video

Iconostas

1. Viorel Feier (Belgia) – 500€
2. Cristian Bode (Belgia) – 300€
3. Don Beppe Panero (Cuneo) – 200€
4. Colegium Orientale Eischtätt – 150€
5. Lucian Leș (Franța) – 100€
6. Antonia Munteanu (Oradea) – 100€
7. Pr. Cristian Laslo (SUA) – 100$
8. Sr. Domenica Măi-Mihai – 50€
9. Natale Giordano (Cuneo) – 50€
10. Parohia Pogorârea Sf. Spirit Oradea – 600RON
11. Diferiți donatori – 4.392RON

1. Pr. Serafim Vescan (Roma) – 1.000€
2. Pr. Vasile Orghici (Livorno) – 300€
3. Pr. Tiberiu Sârbu (Imola) – 300€
4. Pr. Cătălin Pop – 200€
5. Pr. Marian Liviu Gheorghe (Oderzo) – 200€
6. Pr. Ioan Rodina (Pisa) – 200€
7. Pr. Andrei Mureșan (Ostiglia) – 200€
8. Pr. Viorel Fleștea (Crema) – 200€
9. Ioan Boer, Lavinia Lițiu – 100€
10. Doina Străinu (Livorno) – 200€
11. Pr. Cristian Coste (Rimini) – 200€
12. Caritas Diecezan Rimini – 200€
13. Pr. Robert Popa (Milano) – 200€
14. Pr. Ioan Feier (Mirandola) – 100€
15. Diferiți donatori – 2.600€
Pr. Anton CIOBA
Rector
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