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	 A	devenit	deja	o	tradiție	pentru	seminariștii	oră-
deni, aceea de a face din când în când câte 24 de ore de 
Adorație	Euharistică	în	Capela	Thabor	din	incinta	Semina-
rului.
	 De	 data	 aceasta	 am	 răspuns	 invitației	 Sfântului	
Părinte	Papa	Francisc	de	a	ne	ruga	pentru	vocații.	Este	un	
mod	plăcut	ca	în	prima	vineri	din	lună,	Isus	Euharisticul	să	
fie	adorat	de	viitorii	preoți,	de	cei	care	își	iau	energia	de	la	
cel	care	este	Izvorul	vieții.	
	 Începând	cu	ora	22.00	a	zilei	de	joi,	4	mai	2017,	
am	celebrat	începutul	Binecuvântării	Euharistice,	moment	
în	 care	 s-a	 expus	 Sfântul	 Sacrament	 spre	 adorare.	 Rând	
pe	 rând	 -	 seminariști	 și	 formatori	–	am	petrecut	un	anu-
mit	timp	alături	de	Isus.	Au	fost	
momente	 în	care	 i-am	mulțumit	
pentru	 toate	 darurile	 pe	 care	 ni	
le-a	făcut	–	mai	ales	pentru	darul	
vieții	 și	 al	 sănătății.	Apoi,	 i-am	
mulțumit	 pentru	 chemarea	 pe	
care	ne-a	adresat-o,	de	a-l	urma	
îndeaproape	 și	 l-am	 rugat	 să	ne	
întărească	pe	această	cale.
	 Ne-am	 rugat	 pentru	
vocații.	 În	 centrul	 rugăciuni-
lor	 noastre	 au	 fost	 vocațiile	 la	
preoție,	 la	 viața	 consacrată	 și,	
nu	în	ultimul	rând,	vocația	fiecărui	creștin	de	a	duce	mai	
departe	Vestea	cea	bună.	Mesajul	Papei	Francisc	adresat	
întregii	Biserici	cu	ocazia	celei	dea	54-a	Zi	mondială	de	
rugăciune	pentru	vocații	–	zi	 celebrată	 în	fiecare	an	 în	a	
4-a	Duminică	de	după	Paști	–	ne	privește	pe	fiecare	dintre	
noi.	Ne-am	amintit	 de	 cuvintele	 lui	 Isus:	 „Secerișul	 este	
mare,	însă	lucrătorii	sunt	puțini.	Rugați-l	deci	pe	Domnul	
secerișului	să	trimită	lucrători	în	secerișul	lui”	(Lc.	10,2),	
cuvinte	adresate	celor	șaptezeci	și	doi	de	ucenici	pe	care	
i-a	 trimis	 să-l	 vestească.	Mai	mult	 decât	 atât,	 ceea	 ce	 le	
mai	spune	Isus	ni	se	potrivește	și	nouă:	„iată,	vă	trimit	ca	
pe	 niște	 miei	 în	 mijlocul	 lupilor”	 (Lc.	 10,3).	 Uneori	 ne	
cuprinde	o	frică,	mai	ales	când	privim	în	jur	și	vedem	că	
lupii	 zilelor	 noastre	 încearcă	 din	 răsputeri	 să	 prade.	 Nu	
ne	 înspăimântă	 societatea	 secularizată	 care	 îl	 exclude	pe	
Dumnezeu;	nu	ne	înspăimântă	nici	măcar	fanaticii	care,	în	

numele	religiei,	martirizează	mii	de	creștini	în	toată	lumea.	
Despre	toate	acestea	Isus	ne-a	avertizat	–	„Dacă	lumea	vă	
urăște,	 să	 știți	 că	pe	mine	m-a	urât	 înainte	de	voi!	Dacă	
m-au	persecutat	pe	mine,	vă	vor	persecuta	și	pe	voi”	(In.	
15,18.20).	Ceea	ce	ne	înspăimântă	cel	mai	tare	sunt	aceia	
care	poartă	haina	de	creștin	dar	se	comportă	diferit,	chiar	
opus.	Aceasta	este	lumea	diluată	în	care	trebuie	să	vestim	
Cuvântul.	De	aceea	trebuie	să	ne	hrănim	tot	mai	mult	din	
El.	De	aceea	trebuie	să	devenim	puternici,	iar	forța	o	luăm	
tot	de	acolo,	de	pe	Altar.
	 Alături	 de	 Isus	 Euharisticul,	 am	 mai	 avut	 o	
prezență	 frumoasă	 care	 n-ea	 însoțit	 în	 rugăciune.	 Este	
Preacurata	lui	Mamă.	Este	Mama	noastră	din	cer	care	ne	

ocrotește	mereu.	Se	împlinesc	100	de	
ani	de	când	apărea	copilașilor	la	Fa-
tima	pentru	ca,	prin	 intermediul	 lor,	
să	invite	lumea	la	convertire.	Statuia	
Maicii	 Sfinte	 de	 la	 Fatima	 a	 fost	 și	
este	prezentă	în	Capela	noastră	priva-
tă	în	această	perioadă,	tocmai	pentru	
a	ne	ajuta	să	ne	aducem	aminte	zilnic	
de	iubirea	sa	maternă	care	ne	condu-
ce	la	Isus.
	 Sfânta	 Euharistie	 și	 Sfânta	 Fe-
cioară	sunt	cei	doi	stâlpi	de	care,	dacă	
este	ancorată,	corabia	Bisericii	nu	se	

va	scufunda	niciodată.	Sunt	cei	doi	stâlpi	de	care,	dacă	este	
ancorat,	preotul,	seminaristul,	creștinul…	nu	se	va	scufun-
da	niciodată!
	 Celebrarea	celor	24	de	ore	de	rugăciune	s-au	în-
cheiat	vineri	seara	când	am	rostit	împreună	rugăciuni	pen-
tru	 tânărul	 Felix	 care,	 după	 o	 cruntă	 perioadă,	 a	 pierdut	
lupta	cu	boala	și	a	plecat,	prea	devreme	–	spunem	noi,	să-l	
întâlnească	pe	cel	pe	care	noi	l-am	adorat	și-l	adorăm.	A	
avut	loc	apoi	Binecuvântarea	cu	Preasfântul	Sacrament.
	 Aducem	mulțumire	 lui	Dumnezeu	 pentru	 că	 ne	
oferă	momente	 solemne	 de	 întâlnire	 cu	 El;	momente	 în	
urma	 cărora	 obținem	 acele	 haruri	 de	 care	 avem	 nevoie	
pentru	a-l	mărturisi	zi	de	zi!	Lui	să-i	fie	Gloria	și	mărirea	în	
vecii	vecilor! 

Pr. Anton CIOBA
 Rector
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AFRICA – O ALTĂ LUME (VIII)
Spiritele malefice africane - mai puternice decât altele?

 „Cea mai mare artă a diavolului 
este să ne convingă că el nu există.”

                                        (Charles Baudelaire)
 
	 Diavolul	 își	 face	 simțită	 din	 ce	 în	 ce	 mai	
mult	prezența	în	lumea	de	astăzi.	Paradoxal,	cu	cât	se	
vorbește	mai	puțin	despre	el,	cu	atât	pare	a	fi	mai	pre-
zent.	Trăim	într-o	lume	în	care	doar	ceea	ce	se	vede,	
doar	ceea	ce	este	tangibil	și	demonstrat	științific	este	
vrednic	de	crezare;	mintea	umană	își	dă	sentința	Ade-
vărat!	doar	pentru	ceea	ce	ochiul	a	văzut	în	prealabil	
și	mintea	a	înțeles.	Ceea	ce	este	și	mai	interesant	este	
faptul	că	dăm	crezare	prezentării	unor	evenimente	și	
chiar	 împărtășim	unele	 concepții	 sau	unele	 teorii	 pe	
care	 așa-numitele	 personalități	mondene	 și	moderne	
ni	le	prezintă	la	televizor	sau	pe	internet,	dar	întâmpi-
năm	mari	dificultăți	în	a	crede	ceea	ce	Biblia	și	Dum-
nezeu	ne	spune	și	ne	prezintă	ca	adevărat.	Ne	place	să	
credem	 doar	 ceea	 ce	 ne	 convine;	 adoptăm	 doar	 idei	
și	mentalități	 care	ne	ajută	 să	ne	 justificăm	alegerile	
și	acțiunile	mai	puțin	conforme	unei	conduite	mora-
le	 universal	 valabile,	 pe	
care	 conștiința	 ne-o	mai	
presară	din	când	în	când	
în	 suflet,	 dacă	 nu	 este	
înăbușită	și	ea.	Se	pare	că	
Scriptura	 se	 împlinește	
astăzi	 mai	 mult	 ca	 ori-
când.	În Epistola a doua 
către Timotei, Sf.	 Pa-
vel	 spune	 așa:	 „căci	 va	
veni	 timpul	 când	 nu	 vor	
mai	 primi	 învățătura	 să-
nătoasă,	ci,	după	propriile	pofte,	se	vor	 înconjura	de	
învățători	care	să	 le	delecteze	auzul.	 Își	vor	 întoarce	
auzul	de	la	adevăr	ca	să	se	îndrepte	spre	basme”.	Omul	
de	azi	preferă	acele	 învățături	care	 îi	gâdilă	auzul	și	
care	îi	convin,	complăcându-se	în	ele.	Relativizăm	to-
tul	și	credem,	din	ce	în	ce	mai	mult,	că	noi	suntem	cei	
care	decidem	ceea	ce	este	adevărat	și	ce	nu,	ceea	ce	
este	bun	și	ceea	ce	este	 rău	–	 în	 funcție	de	binele	și	
satisfacția	pe	care	ne-o	produce	aici	și	acum.	Suntem	
dumnezeii	acestei	societăți	post-moderne	și	oricine	în-
cearcă	să	ne	spună	că	există	Altcineva	care	a	decis	de	
la	început	ceea	ce	este	adevărat,	bun	și	frumos	în	acest	
univers,	este	considerat	un	primitiv	și	un	promotor	al	
subminării	autorității	și	libertății	omului	modern.	
	 Existența	 diavolului	 și	 a	 spiritelor	 malefice	
se	 încadrează	 în	 acest	mod	 de	 a	 concepe	 lumea,	 și,	
deși	este	un	adevăr	de	credință,	mulți	îl	neagă,	auto-
excluzându-se	 din	 Biserică.	Din	 păcate,	 există	 chiar	
și	 anumiți	 preoți	 sau	 persoane	 din	 cadrul	 Bisericii	
care	nu	cred	în	această	prezență,	promovând	ideea	că	

diavolul	nu	este	o	entitate	ci	doar	„principiul	răului”	
sau	„răul”	ce	există	în	fiecare	dintre	noi.	Diavolul	nu	
luptă	deschis	şi	cinstit,	ci	prin	surprindere,	amăgire,	
minciună	și	înşelare.	Una	dintre	cele	mai	mari	reali-
zări	ale	lui	este	aceea	de	a	ne	face	să	credem	că	el	nu	
există.	O	dată	descoperit	şi	divulgat,	o	dată	desluşite	
şi	distruse	vicleniile	sale,	el	îşi	pierde	puterea,	arătân-
du-şi	neputinţa	şi	identitatea	reală,	aceea	de	înger	de-
căzut.	Neputând	lupta	împotriva	lui	Dumnezeu,	el	se	
năpusteşte	cu	violenţă	asupra	omului	care	este	capo-
dopera	creației	lui	Dumnezeu,	după	cum	un	dușman,	
neputând	 lovi	 în	 cineva	 mai	 puternic	 decât	 el,	 se	
mulţumeşte	să	rănească	pe	oricare	dintre	cei	apropi-
aţi	acestuia,	sperând	că	astfel	îi	va	provoaca	pagube	
lui.	Pentru	a	vă	provoca	să	meditați	puțin	la	această	
realitate	concretă,	chiar	dacă	uneori	nu	este	vizibilă	
ochiului	uman,	aș	vrea	să	vă	prezint	o	întâmplare	per-
sonală,	mai	puțin	obișnuită.
	 Într-o	seară,	pe	la	începutul	experienței	mele	
în	Coasta	de	Fildeș,	citeam	liniștit	 în	casă,	când	de-
odată	 îl	 aud	 pe	 părintele	 Gabriel	 că	mă	 strigă	 pen-

tru	 a-mi	 arăta	 ceva	 intere-
sant.	Las	deoparte	una	dintre	
puținele	 mele	 legături	 cu	
lumea	 europeană,	 și	mă	 duc.	
Un	 bărbat	 cam	 la	 patruzeci	
de	ani,	speriat	și	cu	o	privire	
pierdută,	 stătea	 pe	 un	 scaun	
lângă	 părintele	 Gabriel.	 Pă-
rintele	 mă	 cheamă	 la	 calcu-
lator	și	îmi	arată	o	poză.	Fac	
ochii	 mari	 și	 încremenesc.	
Era	o	poză	făcută	în	urmă	cu	

o	oră.	O	familie	mai	înstărită	din	acea	localitate	și-a	
cumpărat	un	aparat	foto	digital.	În	timp	ce	familia	era	
adunată	seara	în	curte	pentru	a	lua	cina	și	pentru	a	po-
vesti	despre	ceea	ce	s-a	întâmplat	peste	zi,	după	bunul	
obicei	al	locului,	un	copil	de	vreo	șase	ani	se	juca	cu	
aparatul	și	făcea	poze	celor	din	jur.	La	un	moment	dat,	
luând	aparatul	ca	să	vadă	ce	lucrează	copilul,	tatăl	a	
realizat	că	într-una	dintre	poze	a	apărut	cineva	nein-
vitat.	(vezi	poza)	Cineva	care	părea	dintr-o	altă	lume,	
deși	în	poză	apare	mai	clar	decât	cei	care	erau	și	fizic	
prezenți	acolo.	Sigur	că,	prima	reacție	a	unui	om	venit	
dintr-o	lume	a	tehnologiei	și	a	frecventelor	metode	de	
manipulare	virtuală	ar	fi	aceasta:	este	vorba	de	pho-
toshop.	Dar	 într-o	 lume	 în	 care	 resursele	financiare	
sunt	la	limita	subzistenței,	într-o	lume	în	care	tehno-
logia	 este	 încă	 în	 fașă,	 aproape	 nimeni	 neputându-
și	 permite	 un	 computer,	 într-o	 lume	 în	 care	 gândul	
majorității	oamenilor	se	îndreaptă	cu	precădere	spre	
ce vom mânca	și	nu	spre	care este ultimul „gadget” 
care a apărut pe piață,	nu	cred	că	putem	vorbi	de	o	
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o	astfel	de	artă	a	manipulării	 tehnologice.	Acea	 femeie	
îmbrăcată	în	alb,	pe	care,	în	Europa,	am	văzut-o	doar	în	
filmele	horror,	o	vedeam	acum	într-o	poză	neprelucrată	și	
care	a	fost	făcută	la	câțiva	pași	de	mine.
	 Sentimentele	care	m-au	încercat	în	acel	moment	
au	fost	cel	de	stupefacție	și,	trebuie	să	recunosc,	cel	de	fri-
că.	Am	refuzat	să	copiez	imediat	poza	și	pe	calculatorul	
meu,	deși	părintele	mă	invitase	să	o	transfer:	nu	voiam	să	
dorm	în	cameră	cu	o	astfel	de	arătare.	Auzisem	eu	despre	
spiritele	africane,	despre	voodoo,	despre	păpuși	magice,	
despre	diferitele	ritualuri	în	care	se	invocă	forțe	necunos-
cute,	dar	acum	mă	intersectam	cu	ele	efectiv	și	practic.	
Sigur	că,	în	zilele	care	au	urmat	am	fost	la	casa	respec-
tivă	 și	 am	 făcut	 anumite	 rugăciuni	pentru	eliberarea	 și	
liniștea	locuitorilor	ei,	însă	frica	și	stupoarea	încă	persis-
tau	în	sufletele	celor	care	știau	ce	s-a	întâmplat.	Fenome-
nul	nu	s-a	mai	repetat	după	aceea	iar	în	momentul	în	care	
m-am	întors	din	Coasta	de	Fildeș	era	aproape	uitat...	nu	și	
de	mine.	
	 Am	realizat	că	ajunsesem	într-o	lume	spirituală	
compusă	din	spirite	personale,	cu	care	cei	de	pe	pământ	
erau	mereu	în	contact	și	față	de	care	aveau	un	respect	de-
osebit.	Animiştii	sunt	convinşi	de	existenţa	a	două	feluri	
de	 spirite:	cele	care	au	 trăit	 cândva	 în	 trupuri	 (spiritele	
strămoşilor)	și	cele	care	nu	au	avut	niciodată	vreun	trup	
(zeii	şi	spiritele).	Aceste	spirite,	deseori,	sunt	socotite	mij-
locitori	între	Dumnezeu	şi	oameni,	capabile	să	mijloceas-
că	pentru	noi.	Dar	ca	ele	să	fie	o	binecuvântare	pentru	noi	
trebuie	 să	 le	acordăm	atenţia	potrivită.	După	cum	spu-
neam	și	într-unul	din	articolele	precedente,	termenul	de	
„animism”	provine	de	la	cuvântul	„anima”	care	în	latină	
înseamnă	„spirit”	sau	„suflet”.	De	fapt,	acest	termen	se	
referă	 la	ceva	care	oferă	puteri	 sau	viaţă	unui	oarecare	
lucru.	Animismul	este	o	religie	pentru	care	lumea	fizică	
este	o	 intercalare	a	forţelor	spirituale	atât	personale	cât	
și	impersonale,	până	în	punctul	în	care	obiectele	posedă	
semnificaţie	spirituală	și	evenimentele	au	cauze	suprana-
turale.
	 Din	acest	motiv,	spiritele	malefice	africane	sunt	
unele	dintre	cele	mai	puternice.	Don	Gabriele	Amorth,	
unul	dintre	cei	mai	de	seamă	exorciști	contemporani,	po-
vestea	că	unul	dintre	cele	mai	dificile	exorcisme	pe	care	
a	 trebuit	 să	 le	 facă	 	și-a	avut	cauzele	 tocmai	 în	Africa.	
După	 lungi	 și	 repetate	 rugăciuni	 de	 eliberare,	 în	 final,	
când	spiritul	cel	rău	a	 ieșit	definitiv,	persoana	posedată	
a	 vomitat	 o	 substanță	 verde-albăstruie.	 La	 întrebările	
preotului,	 de	 după	 terminarea	 ritualului	 de	 exorcizare,	
persoana	respectivă	și-a	adus	aminte	că	în	urmă	cu	apro-
ximativ	douăzeci	de	ani,	pe	când	se	afla	într-un	aeroport	
dintr-o	țară	africană,	o	persoană	necunoscută	a	venit	la	
el	și,	fiind	foarte	cald,	i-a	întins	un	pahar	de	suc	verde.	
Neștiind	ce	 este,	 a	 luat	 și	 a	băut.	Ajungând	 în	Europa,	
a	început	să	simtă	prezența	anumitor	dereglări	interioa-
re.	După	ce	nu	a	găsit	cauzele	problemelor	fizice	și	apoi	
spirituale	a	ajuns	și	la	preotul	exorcist.	S-a	dovedit	mai	
apoi	că	ceea	ce	băuse	el	în	Africa	era	o	substanță	asupra	
căreia	au	fost	invocate	spiritele	malefice,	prin	anumite	ri-

tualuri	și	vrăji.	Persoana	respectivă	a	avut	o	posesie	gra-
vă,	cauzată	de	o	făcătură	asupra	acelui	lichid.	Evident	că	
substanța	respectivă	nu	a	rămas	în	mod	fizic	în	corpul	
persoanei	 atâția	 ani,	 ci	 s-a	 rematerializat	 în	momentul	
în	care	aceasta	a	fost	eliberată	și	diavolul	a	fost	alungat	
definitiv.	Iată,	așadar,	încă	un	exemplu	concret	cu	privire	
la	acțiunea	diavolului	efectivă	și	vizibilă	în	viața	omului.
	 Unii	dintre	noi	ar	putea	spune	că	azi	vedem	din	
ce	 în	 ce	mai	puține	persoane	 care	 suferă	de	o	posesie	
diabolică	evidentă.	După	părerea	mea,	acest	lucru	nu	ar	
trebuie	să	ne	bucure	așa	mult	deoarece	este	evident	că	
astăzi	metoda	diavolului	s-a	schimbat:	astăzi	diavolul	ne	
ia	cu	frumosul,	denaturează	doar	o	mică	parte	din	ade-
văr,	ne	oferă	nenumărate	posibilități	de	a	ne	„ocupa”	tim-
pul,	ne	prezintă	răul	ca	un	bine,	ca	o	treaptă	de	evoluție	a	
rasei	umane,	ne	ajută	să	ne	pierdem	în	detalii	nesemnifi-
cative	sau	temporare	–	toate	cu	un	singur	scop:	acela	de	a	
ne	îndepărta	și	a-L	uita	pe	Dumnezeu.	Posesia	diabolică	
este	foarte	asemănătoare	cu	o	boală	psihică	dar	niciodată	
nu	se	va	putea	trata	cu	medicamente.	Știința	trebuie	să-și	
recunoască	 limitele	și,	 în	 fața	unor	probleme	spirituale	
grave,	 să	 conlucreze	 cu	 Biserica,	 pentru	 binele	 oame-
nilor.	Există	două	modalități	 de	 acțiune	ale	diavolului:	
una	în	forță	și	agresivă,	manifestându-și	public	prezența	
printr-un	 spectacol	odios,	 și	 aceasta	de	obicei	produce	
martiri	și	convertiri	ale	acelora	care	se	intersectează	cu	
această	persecuție	diabolică;	și	alta,	sub	forma	seducă-
torului care	 cheamă,	 pretinzând	 că	poate	oferi	 omului	
tot	ce	acesta	şi-a	dorit	vreodată,	cu	o	mai	mare	libertate	
și	mult	mai	ieftin	decât	îi	oferă	Dumnezeu.	În	cartea	sa	
Trei conversații cu privire la război, progres și sfârșitul 
istoriei,	apărută	în	anul	1899,	autorul	rus	Vladimir	So-
loviov	scrie	că,	în	ultima	perioadă	a	acțiunii	sale	pe	pă-
mânt,	Anticristul	nu	va	întrebuinţa	nici	o	metodă	silnică	
(tiranică),	ci	se	va	strădui	să	câştige	încrederea	şi	iubirea	
oamenilor	prin	amăgire	şi	printr-o	 făţarnică	şi	 teatrală	
înfăţişare	a	virtuţii.	El	–	spune	Vladimir	Soloviov	–	„va 
arunca vălul strălucitor al binelui şi adevărului peste 
taina fărădelegii”.
	 Aș	vrea	 să	 închei,	 acest	 scurt	 articol,	 prin	 cu-
vintele	 mărturiei	 unui	 contemporan	 înţelept:	 „Satana 
există, eu l-am întâlnit. În lagărele de exterminare. În-
dărătul mustăţii lui Stalin. În Vietnam. În Algeria. În 
Liban. Peste tot unde curge sânge, unde foamea ucide, 
unde umilirea distruge omul în fiinţa sa. La bursa din 
Paris, la Wallstreet, la Tokyo, la cursul yenului şi al do-
larului. Pe masca lui Ceauşescu […], l-am întâlnit în cei 
care manipulează banii murdari şi drogurile care aduc 
un profit de o mie cinci sute de miliarde de dolari pe an”.  
(I. Carrière)

„Cel care așteaptă ca pe lumea aceasta diavolii
să umble cu coarne, iar nebunii cu clopoței, 

va fi întotdeauna prada sau jucăria lor.”
(Arthur Schopenhauer)

Fr. Florin BODE                                                                                            
Vicerector
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Pentru	studenţii	și	masteranzii	absolvenți	ai	De-
partamentului	Oradea	al	Facultăţii	de	Teologie	Greco-
Catolică	din	cadrul	Universității	Babeș-Bolyai	Cluj	Na-
poca,	ziua	de	joi,	18	mai	2017,	a	fost	una	specială.	A	fost	
ziua	în	care	a	răsunat	ultimul	sunet	de	clopoţel,	o	ocazie	
fericită	de	a	aduce	prinos	de	laudă	bunului	Dumnezeu	
pentru	tot	darul	primit	şi	de	a	exprima	deplina	gratitu-
dine	şi	respectul	faţă	de	toţi	cei	care	au	contribuit	la	for-
marea	intelectuală	şi	spirituală	a	studenților	seminariști	
şi	a	masteranzilor.

Festivitatea	 a	 debutat	 la	 ora	 10.00	 în	 Capela	
Seminarului	 Teologic	 Major	 Greco-Catolic	 „Sf.	 Trei	
Ierarhi:	Vasile,	Grigore	 şi	 Ioan”	 	 cu	 Sfânta	 Liturghie	
arhierească	oficiată	de	PS	Virgil	Bercea	–	Episcop	de	
Oradea	Mare,	 împreună	cu	un	sobor	de	preoți	 forma-
tori	și	profesori.	În	cuvântul	de	învăţătură,	PS	Virgil	a	
subliniat	importanţa	urmării	modelului	Hristos	în	viaţa	
fiecăruia:	„să	avem	mereu	prezent	în	mintea	şi	 în	ini-
ma	noastră	modelul	lui	Hristos	–	lumina	lumii	care	din	
iubire	luminează	pe	tot	omul	
ce	 vine	 în	 lume”.	 Predica	
Preasfinției	 sale	 s-a	 încheiat	
cu	un	îndemn	pentru	toţi	cei	
care	 azi	 încheie	 parcursul	
formativ	în	cadrul	Facultăţii	
de	 Teologie	 Greco-Catolică	
şi	a	Seminarului	„Sfinții	Trei	
Ierarhi”,	 de	 a	 trăi	 această	
dragoste	pentru	Hristos	care	
a	 determinat	 urmarea	 lui	
Dumnezeu	şi	cunoaşterea	sa	
prin	teologie.

Evenimentul	 a	 continuat	 în	 Aula	Magna	 „Epi-
scop	 Ioan	Suciu”,	 unde,	 în	 prezența	 rudelor,	 a	 priete-
nilor,	 a	 cunoscuţilor,	 a	 invitaţilor,	 a	 profesorilor	 şi	 a	
formatorilor,	absolvenţii	au	intonat	imnul	„Gaudeamus	
Igitur”.	 Programul	 festivităţii	 de	 absolvire	 a	 fost	mo-
derat	 de	 dl.	 lect.	 univ.	 dr.	 Ionuţ	 Popescu	 –	 directorul	
de	Departament,	care,	pentru	ultima	dată	 în	acest	an,	
a	 făcut	 strigarea	 catalogului	 pentru	 absolvenţii	 celor	
două	secţiuni.	

Domnul	prof.	univ.	dr.	Vasile	Muscă	a	ţinut	cur-
sul	festiv	pentru	studenţii	şi	masteranzii	absolvenţi	prin	
prezentarea	 unei	 părți	 a	 operei	Faust	 a	 cunoscutului	
poet	german,	ilustru	gânditor	şi	om	de	ştiinţă	universal	
Johann	Wolfgang	von	Goethe.	Am	reţinut	 învăţămin-
tele	 adresate	 absolvenţilor	 de	 către	 dânsul,	 în	 spiritul	
continuării	şi	nu	al	abandonării	studiului	personal,	pre-
cum	şi	al	unei	aplecări	mai	mari	către	carte,	ca	mijloc	
material	de	 îmbogăţire	culturală	şi	spirituală	 în	detri-
mentul	exploziei	de	informaţii	virtuale,	extrem	de	inva-
zivă	azi	în	viaţa	noastră,	dar	care	nu	contribuie	la	me-
ditaţie,	aprofundare	şi	formarea	bazelor	viitoarelor	idei.	
Domnia	sa	a	subliniat	de	asemenea	necesitatea	orientă-
rii	studenților	teologi	pentru	studiu	continuu	în	vederea	

dobândirii	 unei	 condiţii	 intelectuale	 şi	 teologice	 cât	
mai	elevate,	de	a	deveni	oamenii	cu	pregătire	teologică	
cât	mai	bună,	atât	de	necesari	bisericii	noastre	astăzi.

La	finalul	cursului,	PS	Virgil	Bercea	a	înmânat	
celor	 26	 de	 absolvenţi	 Diplomele	 de	 absolvire	 după	
care,	cei	doi	şefi	de	an,	Giusepe	Ghiurcă	–	Licenţă	şi	
Iulian	Palas	–	Master,	în	semn	de	recunoştinţă,	adâncă	
preţuire	şi	respect	deplin,	au	înmânat	Preasfinției	Sale,	
preoţilor	profesori,	 formatorilor,	 cadrelor	didactice	 şi	
tuturor	persoanelor	care,	într-un	fel	sau	altul,	au	ajutat	
la	 formarea	 intelectuală	 şi	 spirituală	 a	 absolvenţilor,	
diplome	de	excelenţă,	onoare	şi	merit.

Doamna	Laura	Candrea	Ban	din	partea	studen-
ţilor	masteranzi	şi	studentul	Giusepe	Ghiurcă	din	par-
tea	 secţiunii	 licenţă	 au	 exprimat,	 în	 intervenţiile	 lor,	
bucuria	de	a	trăi	aceste	momente	de	încheiere	cu	bine	a	
studiilor,	au	exprimat	cuvinte	de	apreciere	şi	mulţumi-
re	pentru	tot	sprijinul,	ajutorul	şi	competenţa	corpului	
profesoral,	al	formatorilor	şi	al	 tuturor	factorilor	care	

au	 contribuit	 la	 bunul	 mers	
al	 activităţilor	 universitare	
şi	formative	în	facultate	şi	în	
seminar.

A	 urmat	 	 înmânarea	
„cheii	 deschiderii	 drumuri-
lor”.	 Reprezentantul	 anului	
III,	 Cristian	 George	 Berciu	
a	 preluat	 de	 la	 reprezentan-
tul	 absolvenţilor	 acest	 sim-
bol	 pentru	 care,	 în	 scurta	
sa	 intervenţie,	a	arătat	că	 în	

numele	 colegilor	 se	 simte	 onorat	 şi	 a	 subliniat	 că	 în	
acelaşi	timp	aceasta	obligă	de	a	duce	mai	departe,	cu	
onoare,	 tradiţia	acestei	 instituţii	de	 învăţământ	 supe-
rior	confesional	aflată	 la	an	jubiliar:	225	de	ani	de	la	
punerea	bazelor	învăţământului	greco-catolic	la	Semi-
narul	din	Oradea.

Sfârşitul	 de	 an	 universitar	 este	 un	moment	 de	
final	dar	şi	un	nou	început.	Este	momentul	când,	cele	
acumulate	pe	băncile	 facultăţii,	urmează	a	fi	puse	 în	
practică	 şi	 vor	 legitima	 valoarea	 câştigată	 în	 timpul	
studiilor	de	 licenţă	şi	master.	De	acum	încolo	nu	vor	
mai	fi	notele	care	să	ne	 judece	mai	mult	sau	mai	pu-
ţin	obiectiv	valoarea	ci	vor	fi	proiectele	în	lumea	reală,	
proiecte	în	care,	cei	care	au	absolvit,	vor	oferi	valoare	
lucrurilor	şi	oamenilor,	în	drumul	lor	de	realizare	per-
sonală,	prin	muncă	asidua	şi	angajament	deplin.

Bunul	Dumnezeu	să-i	 însoţească	pe	 toţi	 absol-
venţii	 în	 parcursul	 lor	 viitor	 iar	 pe	 Sfânta	 Fecioară,	
cea	a	cărei	apariţie	la	Fatima	am	celebrat-o	în	această	
luna	pentru	a	100-a	oară,	sa	o	rugăm	să	vegheze	asupra	
tuturor:	sub	mantia	ta	ocrotitoare	fiind,	nu	ne	temem,	
Sfântă	Născătoare	de	Dumnezeu!

Iulian PALAS
Anul III

FESTIVITATEA DE ABSOLVIRE A PROMOȚIEI 2017
FACULTATEA DE TEOLOGIE GRECO-CATOLICĂ ORADEA
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	 În	 cadrul	 Sfintei	 Liturghii	 Arhiereşti,	 cele-
brată	în	seara	zilei	de	28	aprilie,	în	capela	seminarului	
Sfinții Trei Ierarhi: Vasile, Grigore şi Ioan	din	Ora-
dea,	de	către	PS	Virgil	Bercea	împreună	cu	părinții	
formatori	 ai	 seminarului	 nostru	 și	 cu	 alți	 preoți	
invitați,	 a	 fost	 hirotesit,	 în	 semn	 de	 recunoștință	 și	
prețuire,	 întru	 icomon	 stravofor,	
Părintele	Renzo	Lavatori,	oferin-
du-i-se	demnitatea	de	Sincel	ono-
rific	al	Eparhiei	de	Oradea.	
	 Pr.	 Renzo	 Lavatori	 este	
membru	 al	Academiei	 Pontifica-
le	de	Teologie,	profesor	emerit	de	
Teologie	Dogmatică	 la	Universi-
tatea	Pontificală	Urbaniană	și	alte	
universități	pontificale	din	Roma.	
Este	 de	 asemenea	 cunoscut	 pen-
tru	mai	multe	publicații	cu	privire	
la	aspectele	de	bază	ale	credinței	
dar	 și	 datorită	 emisiunilor	 sale	
lunare	 la	 Radio	 Maria.	 Printre	
lucrările	 sale,	 amintim:	 Gli an-
geli. Storia e pensiero (Îngerii.	
Istorie	 și	gândire),	Genova	1991;	
Satana un caso serio. Studio di 
demonologia cristiana	 (Satana.	Un	 caz	 serios.	 Stu-
diu	de	demonologie	creștină)	EDB,	Bologna	1996;	Il 
diavolo tra fede e ragione	(Diavolul	dintre	credință	
și	rațiune),	EDB,	Bologna	2001;	Antologia diabolica. 
Raccolta di testi sul diavolo nel primo millennio cris-
tiano (Antologie	diabolică.	Texte	adunate	despre	dia-
vol	din	primul	mileniu	creștin),	UTET,	Torino,	2008.
	 Între	 Pr.	 Renzo	 și	 Eparhia	 de	Oradea	 exis-
tă	o	legătură	strânsă	de	mai	bine	de	10	ani.	Aceasta	

se	 datorează	 nu	 numai	 faptului	 că	 i-a	 fost	 coordo-
nator	științific	pentru	lucrările	de	licență	și	doctorat	
Preasfințitului	 Virgil	 Bercea,	 episcopul	 nostru	 de	
Oradea,	ci	și	faptului	că	de	câțiva	ani	buni	Pr.	Renzo	
predă	cursuri	de	Masterat	la	Departamentul	Oradea	
al	Facultății	de	Teologie	Greco-Catolică	din	cadrul	

UBB	Cluj	Napoca.	 În	 toată	 aceas-
tă	perioadă,	când	venea	 la	Oradea,	
Pr.	 Renzo	 ținea	 diferite	 conferințe	
științifice	 în	domeniile	 teologice	în	
care	este	specialist.
	 Odată	cu	hirotesirea	Părinte-
lui,	 i-au	 fost	 acordate	 şi	 însemnele	
specifice	rangului:	bederniţa	şi	cru-
cea	pectorală.	De	asemenea	Părinte-
le	Renzo	Lavatori	a	primit	şi	simbo-
lul	Jubileului	225:	Medalia	Jubiliară	
însoţită	de	Diploma	omagială	„Sfin-
ţii	Vasile,	Grigore	şi	Ioan”.
	 În	 cadrul	 cuvântului	 de	
învățătură,	PS	Virgil	a	subliniat	im-
portanţa	prieteniilor	precum	şi	rolul	
pe	care	acestea	îl	au	în	viața	noas-
tră.
	 Mulțumim	 pe	 această	 cale	

Părintelui	Renzo	pentru	felul	în	care	s-a	dedicat	de-a	
lungul	anilor	Bisericii	Greco-Catolice	din	România	
și,	nu	în	ultimul	rând,	pentru	faptul	că	este	o	prezență	
senină	care	ne	îmbucură	de	fiecare	dată	când	ne	ono-
rează	cu	prezența	sa	la	Oradea.

 Mihai MICLAUȘ
Anul II

PR. RENZO LAVATORI
 SINCEL ONORIFIC AL EPARHIEI DE ORADEA 

ȘTIAȚI CĂ ???
•			Papa	Francisc,	născut		Jorge	Mario	Bergoglio,	(n.	
17	decembrie	1936,	Buenos	Aires)	este	al	266-lea	epi-
scop	al	Romei	și	papă	al	Bisericii	Catolice?
•  Dacă	daţi	o	căutare	pe	Google,	cuvântul	„semina-
rişti”	apare	de	aproximativ	97.900	de	ori?
• 	 	 Sfânta	 Tereza	 din	Avila,	 Sfântul	 Ioan	 al	 Crucii,	
Sfânta	Tereza	 a	Pruncului	 Isus,	 Sfânta	Tereza	Bene-
dicta	a	Crucii	(Edith	Stein)	și	Sfânta	Elizabeta	a	Sfintei	
Treimi	au	fost	sfinți	carmelitani	desculți?
•			Johannes	Gutenberg	a	inventat	tiparul	în	anul	1439,	
iar	prima	carte	pe	care	tipărit-o	a	fost	Biblia?
•				în	Vechiul	Testament	sunt	peste	300	de	profeții	des-
pre	Mesia,	pe	care	Isus	le-a	împlinit	mai	apoi?
•	 	 	 	Cei	 care	 vor	 să	 intre	 în	 garda	 papală	 trebuie	 să	
îndeplinească	următoarele	condiții:	să	fie	catolici,		de	
sex	masculin,	cetățeni	elvețieni	și	absolvenți	al	antre-
namentului	de	bază	în	Forțele	Armate	Elvețiene?

•				Catedrala	Sfânta	Sofia	din	Constantinopol	a	devenit	
moschee	în	anul	1453?
Cunoscută şi sub denumirea de Aghia Sofia, aceasta 
a fost iniţial o biserică creştină, construită de către 
Împăratul Constantin cel Mare în anul 325. De-a lun-
gul timpului  a fost arsă în repetate rânduri și a fost 
avariată de cutremurul din 986. Ultima ceremonie 
creştină a fost ţinută la data de 29 mai 1453. Sultanul 
Mahomed, cuceritorul Constantinopolului, a dat ordin 
ca Sfânta Sofia să fie transformată în moschee.
•   În	 7	mai	 1990	 autoritățile	 române	 au	 recunoscut	
funcția	episcopală	a	episcopilor	aleși	 în	clandestinita-
te:	Ioan	Ploscaru,	Vasile	Hossu,	George	Guțiu,	Lucian	
Mureșan	și	Alexandru	Todea.	Decretele	de	recunoaștere	
au	fost	publicate	în	Monitorul	Oficial	nr.	63	din	9	mai	
1990.	Astfel	a	fost	restabilită	ierarhia	Bisericii	Române	
Unite	cu	Roma.
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Pe	data	de	13	mai	2017,	întreaga	Biserică	Catoli-
că	a	fost	în	sărbătoare	pentru	aniversarea	a	exact	100	de	
ani	de	la	prima	apariţie	a	Sfintei	Fecioare	la	Fatima.	Mai	
mult,	însuşi	capul	suprem	al	Bisericii,	Sfântul	Părinte	
Papa	Francisc	s-a	dus	în	pelerinaj	la	Sanctuarul	portu-
ghez,	în	locul	în	care,	acum	un	veac,	Maica	Domnului	
a	vizitat	pământul.	„Nu	puteam	să	nu	vin	aici	pentru	a	
o	cinsti	pe	Fecioara	Mamă	și	pentru	a-i	încredința	pe	
fiii	și	fiicele	sale”,	a	spus	Sfântul	Părinte	în	predica	de	
la	Liturghia	de	 sâmbătă	dimineaţă,	 13	mai.	 „Avem	o	
mamă!,	a	continuat	Pontiful.	O	«Doamnă	atât	de	fru-
moasă»,	 comentau	 între	 ei	 vizionarii	 de	 la	Fatima	pe	
drumul	spre	casă,	 în	acea	binecuvântată	zi	de	13	mai	
de	acum	o	sută	de	ani.	(...)	Ei	o	văzuseră	pe	Mama	din	
cer.	Și	spre	raza	de	lumină	pe	care	o	urmăreau	ochii	lor,	
s-au	îndreptat	ochii	multora,	dar	…	aceștia	nu	au	vă-
zut-o.	Fecioara	Mamă	nu	a	venit	aici	pentru	ca	noi	să	o	
vedem:	pentru	acest	lucru	vom	avea	întreaga	veșnicie,	
desigur,	dacă	vom	ajunge	în	Cer”.

Deja	din	timpul	rugăciunii	din	capela	apariţiilor	
în	seara	precedentă,	vineri,	12	mai	2017,	Papa	Francisc	
i-a	adresat	Fecioarei	cuvinte	inspirate	adânc	din	reve-
laţiile	de	 la	Fatima:	„Bucură-te,	Mamă	a	milostivirii,	
Doamnă	cu	haina	albă!	În	acest	 loc,	din	care	acum	o	
sută	 de	 ani	 le-ai	 manifestat	 planurile	 milostivirii	 lui	
Dumnezeu,	privesc	haina	 ta	de	 lumină	 și,	 ca	episcop	
îmbrăcat	în	alb,	amintesc	tuturor	celor	care,	îmbrăcaţi	
în	candoarea	baptismală,	vor	să	trăiască	în	Dumnezeu	
și	 recită	misterele	 lui	Cristos	 pentru	 a	 obține	 pacea”.	
Pe	 lângă	 la	 referirea	 la	 îmbrăcămintea	„cu	 totul	albă,	
mai	strălucitoare	decât	soarele”	pe	care	o	purta	Maria	
şi	despre	care	vorbeau	copiii	vizionari,	impresionează	
faptul	că	Pontiful	se	identifică	pe	sine	cu	acel	„episcop	
îmbrăcat	 în	 alb”	 despre	 care	menţiona	 Sora	Lucia	 în	
descrierea	celei	de-a	Treia	Părţi	a	Secretului.	Aceeaşi	
culoare	este	contemplată	în	calitatea	de	creştini	auten-
tici	a	celor	care	îmbracă	„haina	albă”	a	Botezului	pen-
tru	a-şi	trăi	viaţa	în	Domnul	şi	pentru	a	susţine	pacea	
omenirii	 prin	 rugăciune,	 îndeosebi	 cea	 a	 Rozarului,	
invocaţie	ce	meditează	misterele	vieţii	lui	Cristos,	atât	
de	recomandată	de	către	Preacurata	în	arătările	Ei	de	
la	Fatima.

Pe	lângă	aniversarea	în	sine	a	apariţiilor,	marele	
motiv	de	bucurie	al	pelerinilor	adunaţi	la	Fatima	a	fost	
canonizarea	Iacintei	şi	a	lui	Francisc,	cei	doi	mai	mici	
ce	 au	văzut-o	pe	Maica	Domnului	 şi	 care	 –	 aşa	 cum	
prevăzuse	Ea	-	au	răposat	în	Domnul	la	scurt	timp	după	
încheierea	apariţiilor.	„Îi	avem	în	fața	ochilor	ca	exem-
ple,	a	spus	Papa	în	predica	Liturghiei	de	canonizare,	pe	
Sfântul	Francisc	Marto	 și	Sfânta	 Iacinta,	 pe	 care	Fe-
cioara	Maria	i-a	introdus	în	imensa	mare	de	Lumină	a	
lui	Dumnezeu,	făcându-i	să-L	adore.	De	aici	primeau	
tăria	pentru	a	depăși	aversiunile	și	suferințele.	Prezența	
divină	a	devenit	o	constantă	în	viața	lor,	așa	cum	se	ara-
tă	în	mod	clar	în	insistenta	rugăciune	pentru	păcătoși	și	

în	dorința	permanentă	de	a	rămâne	lângă	„Isus	Ascuns	
în	Tabernacol”.

Oare	 mai	 este	 actuală	 figura	 celor	 doi	 sfinţi?	
Oare	mai	au	de	spus	ceva	tinerilor	din	vremurile	noas-
tre	exemplele	a	doi	copii,	fii	de	ţărani	portughezi,	care	
au	 trăit	 o	 experienţă	mistică,	 în	 al	 doilea	 deceniu	 al	
sec.	XX?	Pe	12	mai	 2017,	Cardinalul	Pietro	Parolin,	
Secretarul	 de	Stat	 de	 la	Vatican	 (al	 doilea	 om	 în	Sf.	
Scaun,	după	Papă),	afirma	într-un	interviu:	„Francisc	
şi	Iacinta	aparţin	unui	anumit	timp,	unei	anumite	epo-
ci,	cu	modul	său	de	a	se	exprima,	 limbajul	său	şi	 in-
strumentele	 care	 se	 foloseau	 atunci.	 Importantă	 este	
tocmai	capacitatea	acestor	doi	copii,	în	simplitatea	lor,	
de	a	merge	la	inima	Evangheliei.	Şi	acesta	este	mesajul	
pe	care	cei	doi	copii	ni-l	aduc:	capacitatea	de	a	merge	
la	 inima	Evangheliei	prin	Inima	Neprihănită	a	Mari-
ei.	O	inimă,	neprihănită	prin	har,	 însă	care	a	ştiut	să	
răspundă	primind	pe	deplin	iubirea	şi	milostivirea	lui	
Dumnezeu;	care	a	ştiut	să	trăiască	inspirându-se	din	li-
bertatea	Răstignitului.	Cei	doi	copii	şi-au	însuşit	acest	
mesaj	şi	acum	ni-l	propun	cu	autoritatea	sfinţeniei	lor	
pe	care	Biserica	o	recunoaşte	în	faţa	lumii”.	

Această	canonizare	este	un	eveniment	unic,	doi	
copii	vor	fi	veneraţi	de	acum	în	toată	Biserica	şi	în	toate	
timpurile!	Prin	mărturia	lor	putem	înţelege	că	pentru	
a	deveni	sfinţi	nu	trebuie	trăită	o	viaţă	lungă,	ci	sunt	
suficienţi	 puţini	 ani,	 trăiţi	 cu	 intensitate,	 că	 sfinţenia	
nu	este	neaparat	direct	proporţională	cu	vârsta.	Modul	
în	care	Francisc	şi	Iacinta	au	primit	mesajul	Preacura-
tei,	felul	cum	l-au	trăit	şi	transmis	ne	arată	tuturor	că	
sfinţenia	este	ceva	la	care	putem	aspira	cu	toţii.

În	timp	ce	Papa	îi	canoniza	pe	păstoraşi	la	Fati-
ma,	am	fost	în	pelerinaj	la	Sighet,	la	mormintele	epi-
scopilor	şi	a	tuturor	martirilor	care	au	fost	sacrificaţi	în	
temutul	penitenciar	comunist.	Sufleteşte,	m-am	simţit	
unit	cu	pelerinii	de	la	Fatima.	Nu	am	considerat	că	Si-
ghetul	 ar	 fi	 un	 loc	 de	 pelerinaj	 inferior	Sanctuarului	
portughez,	spre	care	era	îndreptată	privirea	şi	mai	ales	
inima	întregii	Biserici,	întrucât	îmi	pare	că	se	explici-
tează	una	pe	cealaltă:	Fatima	a	prevestit	Sighetul,	iar	
Sighetul	a	concretizat	Fatima.	

În	cea	de-a	Treia	Parte	a	Secretului	revelat	păs-
toraşilor	 portughezi,	 Doamna	 îmbrăcată	 în	 alb	 le-a	
arătat	trei	tablouri	diferite.	În	prima	scenă,	ei	au	văzut	
un	Înger	ce	sta	să	lovească	lumea	cu	o	spadă	de	foc,	
ce	era	ţinută	locului	de	lumina	ce	izvora	din	mâinile	
Sfintei	Fecioare.	În	cea	de-a	doua,	li	se	prezenta	în	faţa	
ochilor	martiriul	Bisericii,	prin	 imaginea	a	numeroşi	
episcopi,	 preoţi,	 persoane	 consacrate	 şi	 laici	 –	 băr-
baţi	 şi	 femei	de	diferite	categorii	 sociale	 -,	precedaţi	
de	Episcopul	îmbrăcat	în	alb,	care,	după	ce	au	suit	un	
munte	abrupt,	au	fost	ucişi	la	picioarele	crucii	din	vârf.	
În	 vieţile	 lor	 sacrificate	 se	 întrevede	 în	mod	 evident	
sacrificiul	celor	întemniţaţi	şi	ucişi	la	Sighet	şi	în	toate	
celelalte	gulag-uri	în	care,	sistemele	totalitare	anunţate	

13 MAI 2017: 100 DE ANI DE LA APARIŢIILE 
DE LA FATIMA ŞI DOI SFINŢI AI BISERICII CATOLICE
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	 Pelerinajul	la	Cimitirul	săracilor	din	Sighet	a	
avut	loc	în	ziua	de	13	mai	2017,	prezenți	fiind	credin-
cioşi	veniţi	din	toată	țara	pentru	a	se	uni	în	rugăciune,	
aici	unde	pământul	este	presărat	cu	sângele	martirilor	
Bisericii	Greco-Catolice.
	 Eparhia	de	Oradea	a	fost	reprezentată	de	către	
Păstorul	său,	Preasfinţia	Sa	Virgil	Bercea	și	de	un	grup	
însemnat	de	preoți,	persoane	consacrate,	seminariști	și	
credincioși.	
	 Momentul	de	rugăciune	a	început	cu	procesi-
unea	de	la	muzeul	„Memorialul	
Victimelor	Comunismului	 și	 al	
Rezistentei”,	 fosta	 închisoare	
comunistă	unde	au	fost	chinuiți	
și	omorâți	episcopii	greco-cato-
lici;	credincioșii	îndreptându-se	
spre	 Cimitirul	 săracilor	 de	 la	
periferia	 orașului,	 unde	 a	 fost	
săvârşită	 Sfânta	 şi	 Dumneze-
iasca	 Liturghie	 de	 către	 Prea-
sfinţia	Sa	Vasile	Bizău,	episcop	
al	 Maramureşului	 alături	 de	
PS	Virgil	Bercea,	PS	Florentin	
Crihălmeanu,	 PS	 Claudiu	 Pop,		
PS	Petru	Gherghel,	PS	Ioan	Robu,		ES	Miguel	Maury	
Buendia	 –	Nunţiu	Apostolic	 în	România	 și	Republi-
ca	Moldova	 și	 de	ES	 Jean-Louis	Bruguès	–	Arhivist	
și	Bibliotecar	al	Sfintei	Biserici	Romane	și	de	preoții	
prezenți.
	 În	 cuvântul	 de	 învăţătura	 adresat	 celor	 pre-
zenţi,	ES	Miguel	Maury	Buendia	–	Nunţiu	Apostolic	
în	România	și	Republica	Moldova,		a	subliniat	exem-
plul	episcopilor	martiri	care	au	plătit	cu	prețul	vieții	lor	
apartenența	 la	 Isus	Cristos,	credința	adevărată	 trans-
misă	lumii	prin	urmașul	apostolului	Petru,	Sfântul	Pă-
rinte	Papa.

	 Rugăciune	 pentru	 beatificarea	 servilor	 lui	
Dumnezeu	:
 „Doamne Isuse Cristoase, Marele şi Veşnicul 
Preot al sufletelor noastre, Tu i-ai trimis pe aposto-
lii şi discipolii Tăi în lumea întreagă, pentru a duce 
tuturor oamenilor vestea cea bună a iubirii Tale. În 
pragul sacrificiului Tău suprem pentru mântuirea lu-
mii, la cina de pe urmă, Te-ai rugat Tatălui ceresc ca 
Biserica Ta să fie una.
 Priveşte cu bunăvoinţă la poporul român, din 

sânul căruia i-ai ales pe Ser-
vii Tăi Valeriu Traian FREN-
ŢIU, Iuliu HOSSU, Alexandru 
RUSU, Ioan BĂLAN, Ioan SU-
CIU, Vasile AFTENIE şi Tit 
Liviu CHINEZU - Episcopi 
morţi în faimă de martiri sub 
regimul comunist. Ei au dat 
mărturie despre Tine cu zel 
apostolic pe acest pământ şi 
şi-au pecetluit credinţa ne-
clintită în Tine, în Biserica 
Catolică şi în urmaşul sfân-
tului Petru, sfântul Părinte 

Papa, cu preţul martiriului lor.
 Fă ca exemplul lor de credinţă şi de iubire să 
strălucească tot mai mult printre noi. Te rugăm aşadar, 
să arăţi şi pe pământ vrednicia acestor slujitori ai Tăi, 
ridicându-i la cinstea altarelor, iar nouă, prin mijloci-
rea lor, să ne dai harurile de care avem nevoie pentru 
ca toţi să fim o singură turmă cu un singur păstor.
 Că Ţie se cuvine toată mărirea, cinstea şi în-
chinăciunea, împreună cu Tatăl şi cu Spiritul Sfânt. 
Amin”.

Cristi NEAGOE
Anul III

 

SEMINARIȘTII ORĂDENII ÎN PELERINAJUL
ANUAL DE LA SIGHET

la	Fatima,	au	adus	şi	aduc	moarte	creştinilor	din	sec.	al	
XX-lea	şi	din	vremurile	noastre!	În	temniţa	din	Sighet,	
aşa	cum	reiese	din	memoriile	celor	care	au	supravie-
ţuit	şi	au	apucat	să	scrie,	se	trăiau	în	mod	intens	cele	
două	chemări	pe	care	Fecioara	le-a	adresat	în	mesajul	
de	la	Fatima:	acceptarea	sacrificiilor	pe	care	Domnul	
le	trimite	de-a	lungul	vieţii	şi	rugăciunea	încrezătoare,	
îndeosebi	cea	a	Rozarului.

Cel	de-al	treilea	tablou	care	le-a	fost	arătat	păs-
toraşilor	înfăţişa	doi	îngeri,	fiecare	adunând	în	câte-o	
stropitoare	de	cristal	sângele	martirilor,	pentru	a	stropi	
cu	el	sufletele	celor	care	se	apropiau	de	Dumnezeu.	Îmi	
place	să	cred	că	toată	trăirea	noastră	creştină	este	iri-
gată	de	către	aceşti	îngeri	cu	sângele	martirilor	noştri,	
care	 astfel,	 îşi	 arată	 puterea	 de	 a	 da	 viaţă.	 Iubesc	 să	
trăiesc	pelerinaje	în	care	simt	că	sufletul	mi	se	adapă,	
mi-e	primenit,	întărit	şi	hrănit	de	harul	obţinut	de	sfin-

ţii	care	ne-au	precedat.	
Înainte	de	moarte,	Sfânta	Iacinta	Marto	se	ruga,	

pradă	 fiind	 unor	 suferinţe	 fizice	 crâncene	 care	 i-au	
adus	moartea:	„O,	Isuse,	de	acum	poţi	converti	mulţi	
păcătoşi,	pentru	că	acest	sacrificiu	este	foarte	mare...!”	
Precum	 spunea	 papa	 Francisc	 în	 aceeaşi	 predică,	 îi	
mulţumim	Cerului	pentru	„nenumăratele	binecuvân-
tări	pe	care	Cerul	 le-a	acordat	de-a	 lungul	acestor	o	
sută	de	ani,	care	au	trecut	sub	acea	mantie	de	Lumină	
pe	care	Maica	Domnului,	începând	din	această	Portu-
galie	bogată	în	speranță,	a	extins-o	asupra	celor	patru	
colțuri	ale	Pământului”.	Şi	îi	mulţumim	pentru	exem-
plele	de	 sfinţenie	 şi	pentru	 sângele	martirilor	noştri,	
cu	care	Îngerii	primenesc	sufletele	noastre!

Pr. Cristian SABĂU                                                                                            
Asistent Spiritual
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În	noaptea	dintre	19	 spre	20	mai	 a.c.,	Pa-
rohia	„Schimbarea	la	faţă”	din	Ştei	a	fost	gazda	
tradiţionalei	„Nopţi	de	veghe”,	acelei	nopţi	petre-
cute	 în	 totalitate	 în	 rugă-
ciune	şi	cânt	de	laudă	adu-
se	lui	Dumnezeu.	Creştini	
din	 diferite	 colțuri	 ale	
ţării	 s-au	 reunit	 în	 rugă-
ciune	 pentru	 aniversarea	
celei	 de-a	 100-a	 nopți	 de	
veghe.	Aceşti	credincioşi,	
alături	de	miile	de	ascul-
tători	 ai	 Radio	 Maria	 au	
oferit	 efortul,	 renunţările	
şi	rugăciunile	lor	la	inten-
ţia	Sfintei	Fecioare	Maria,	
pentru	obţinerea	de	haruri	de	la	Fiul	Său,	Isus.

Programul	 spiritual	 a	 debutat	 cu	 Roza-
riul	 după	 care	 a	 urmat	 Vecernia	 animată	 de	
seminariștii	orădeni,	urmând	apoi	Sfânta	Litur-
ghie	celebrată	de	PS	Vir-
gil	 Bercea,	 împreună	 cu	
un	 sobor	 de	 preoți	 veniți	
din	 Eparhiile	 și	Dieceze-
le	 noastre.	 Credincioşii,	
ascultând	 îndemnul	 din	
Evanghelie:	 „Oile	 Mele	
ascultă	 de	 glasul	 Meu	 şi	
Eu	le	cunosc	pe	ele,	şi	ele	
vin	 după	 Mine”	 (Io	 10,	
27-38),	au	avut	bucuria	de	
a	primi	învăţătura	Domnului	şi	de	a	fi	hrăniţi	cu	
Sfintele	Sale	Taine.	E	nevoie	de	astfel	de	momen-
te	cu	Isus,	pentru	a	putea	trăi	pe	deplin	prezentul.

Adorându-L	 pe	 Isus,	 comunitatea	 a	 privit	
spre	 Cea	 care	 îi	 este	 mereu	 alături:	 Maica	 Sa	

Preasfântă.	 Ea	 a	 fost	 invocată	 şi	 lăudată	 prin	
Acatistul Sfintei Fecioare de la Fatima,	 rugă-
ciune	 celebrată	 de	 Pr.	 Anton	 Cioba,	 rectorul	

Seminarului	 Teologic	 din	
Oradea.	 De	 subliniat	 fap-
tul	 că	 în	biserica	din	Ștei,	
în	 aceste	 momente	 de	 ru-
găciune	 a	 fost	 prezentă	 și	
Fecioara	Peregrină:	o	copie	
fidelă	 a	 Statuii	 Sfintei	 Fe-
cioarei	de	la	Fatima.	După	
celebrarea	 Acatistului	 a	
urmat	o	procesiune	cu	Sta-
tuia	Fecioarei	de	la	Fatima	
prin	 oraș	 precum	 și	 alte	
celebrări	 liturgice,	progra-

mul	religios	terminându-se	în	dimineața	zilei	de	
sâmbătă.

Îi	mulțumim	bunului	Dumnezeu	pentru	că	
ne-a	oferit	ocazia	de	a	participa	la	acest	eveniment	

religios	ce	reunește	întrea-
ga	 Biserică	 Catolică	 de	
ambele	 rituri	 din	 Româ-
nia.	 Aducem	 mulțumiri	
Preasfinţiei	 Sale	 Virgil	
Bercea	 pentru	 prezenţa	
sa	în	mijlocul	comunității	
din	Ștei	și	a	 tuturor	pele-
rinilor	adunați	 cu	această	
ocazie.	 Mulțumim	 gaz-
delor	 pentru	 organizarea	

acestui	eveniment	de	o	trăire	spirituală	deosebită	
și,	 nu	 în	 ultimul	 rând,	mulțumim	 tuturor	 peleri-
nilor	prezenți.	Aceștia	ne-au	transmis	credința	și	
puterea	lor	de	sacrificiu.

Redacția
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