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DRAGII MEI, VĂ SCRIU…
„ Un om nu poate face un lucru
mai mare decât să dea credincioșilor
Trupul și Sângele lui Cristos
și să le ierte păcatele!”
Papa Benedict al XVI-lea
În urmă cu vreo 7 ani, în timp ce mă rugam la
un Sanctuar, mi-a ajuns în mână un bilețel ce conținea
un fragment dintr-o scrisoare scrisă de Cardinalul de
Milano, Carlo Maria Martini și adresată poporului lui
Dumnezeu pe care îl păstorea, în data de 24 iunie 2002,
chiar cu două săptămâni înainte de a deveni emerit.
Cuvintele Cardinalului Martini m-au marcat
deoarece se refereau la vocația la preoție. Era o scrisoare adresată părinților din acele vremuri, invitându-i
să redescopere frumusețea și importanța de a avea copii preoți sau persoane consacrate.
Într-o Italie ușor secularizată și într-o
Europă desacralizată, scrisoarea Cardinalului atinge o coardă sensibilă a
familiei. Familia modernă are din
ce în ce mai puțini copii și, dintre
aceștia, tot mai puțini urmează calea
preoției. Astăzi seminarele și mănăstirile se închid din lipsă de vocații.
Oare Dumnezeu nu mai cheamă azi?
Orice om se bucură să găsească un preot sau un călugăr bun la care să se spovedească și la care să găsească alinare dar… se gândește
oare că acești preoți buni provin din familii bune?
Acești preoți buni trebuie să fi ales preoția în detrimentul unei meserii bănoase care să-ți asigure un anumit
statut social. Toți își doresc preoți devotați dar se străduiesc oare să crească copii pentru asta? Se gândesc
oare să-i îndrepte spre seminar? Unora le este frică și,
oarecum, se rușinează dacă unicul lor copil dorește să
devină preot.
Putem trăi fără preoţi? Mult și bine (pe pământ)! Dar trebuie să fim conștienți că preotul a fost
ales de Cristos ca să deschidă omului poarta spre

Cer. Întreaga viața umană este marcată de prezența și
existența preotului. Preotul este cel care ne botează. El
este cel care ni-l dă pe Cristos în Sfânta Euharistie, ne
dezleagă de păcate și de uneltirile celui rău, el este cel
care ne căsătorește și tot el este cel care ne înmormântează. Viața noastră este strict legată de ceea ce face
preotul, ca instrument al mântuirii oferite de Dumnezeu.
Omul trebuie să știe că dincolo de viața aceasta trecătoare este viața eternă. Oricât am încerca să ne
îngrijim de sănătate și să trăim după sfatul medicului,
odată și odată vom muri. Pentru că trupul este muritor
iar sufletul este veșnic. Preotul este cel care se ocupă de sufletul nostru care trebuie să ajungă să trăiască
veșnicia alături de Dumnezeu, de Creatorul Său.
Dragi părinți, vă scriu…
Așa este intitulată scrisoarea Cardinalului Martini care îi invită pe
părinți să nu le fie frică deoarece un
preot nu este un ratat al societății!
Preotul nu este o persoană singură
și nerealizată! Preotul este o persoană cu multe relații. Este o persoană înconjurată tot timpul de oameni pentru care își dă viața și pe
care îi ajută. Este o persoană iubită
și împlinită. Așadar, primii care
sunt responsabili de o anumită pastorație vocațională
sunt părinții. Dragi părinți, Sf. Padre Pio spunea că nu
există o bucurie mai mare pentru o familie decât aceea
de a avea un fiu preot!
Mulțumesc!
Este momentul să adresez mulțumiri calde tuturor acelor părinți care și-au educat fiii lor în spirit
creștinesc și i-au îndrumat spre seminar. Este timpul
să mulțumesc tuturor acelor mame care colaborează la
planul de mântuire a lui Dumnezeu, susținându-i pe fiii
lor în seminar. (continuare în pag. 2)
Pr. Anton CIOBA
Rector

(urmare din pag. 1)

Este o bucurie să avem în seminar mai mulți fii de
preoți, fapt ce demonstrează că în familia lor au înțeles
că este important să asculți glasul Domnului. Dacă
Dumnezeu te cheamă, nu te cheamă să fii nefericit.
`Te cheamă la fericire! Preotul este o persoană fericită deoarece este un Alter Christus! Mulțumesc
tuturor acelor familii care au înțeles acest lucru și
i-au lăsat pe copiii lor să vină la seminar ca să devină
preoți… ca să fie fericiți. Mulțumesc acelora care au
înfruntat orice frică și provocare și au venit la seminar
pentru a deveni preoți! Le mulțumesc pentru că se străduiesc să deslușească planul divin și să-l dăruiască pe
Dumnezeu celorlalți!
În țara noastră, tot mai greu bătută de soartă,
avem nevoie de oameni de caracter, avem nevoie de
specialiști pe diferitele domenii, avem nevoie de politicieni buni… dar, mai mult ca oricând, avem nevoie de
PREOȚI! Avem nevoie de preoți după inima lui Dum-

nezeu! Dumnezeu are un plan frumos cu umanitatea!
Dumnezeu are un plan deosebit de frumos și important
cu România și cu Biserica noastră Greco-Catolică. I-a
oferit darul martiriului, a lăsat-o să fie umilită dar a
scos-o triumfătoare după toate ororile comunismului
ateu. A făcut-o să învingă deoarece… este Biserica
Lui! Și are un plan cu ea! Biserica Greco-Catolică a
avut dintotdeauna și are în continuare capacitatea să
cultive vocații la preoție și la viață consacrată, iar acest
lucru, după cum spunea Papa Benedict al XVI-lea, este
un semn al unei biserici sănătoase. Este un semn al Bisericii lui Cristos!
Dragii mei, vă scriu…
Avem nevoie de preoți! Dumnezeu are nevoie de instrumente pentru a-și arăta iubirea lui imensă!
Dumnezeu are nevoie de preoți! Dumnezeu are nevoie
de voi! Vă cheamă să-L urmați! Aveți curaj și veniți
să-l urmăm împreună!

FRANȚA LEGALIZEAZĂ PEDOFILIA!
Eram convins că, o dată cu legalizarea
homosexualității, mai este doar un pas până la legalizarea pedofiliei. Și, din păcate, am avut dreptate. În data de 13 noiembrie 2017, pe site-ul www.
activenews.ro, o știre a căzut ca un trăznet în fața
opiniei publice din România: „un tribunal penal
din departamentul francez Seine-et-Marne a achitat
marția trecută un bărbat acuzat că a violat o fetiță
de 11 ani, apreciind că nu a existat «constrângere».
Decizia a stârnit un scandal uriaș în Franța. Astfel, a
fost relansată dezbaterea privind
necesitatea de a stabili prin lege
o vârstă a consimțământului la
un act sexual. «Chestiunea vârstei sub care consimțământul
minorului este prezumat a nu
exista este crucial, căci în mod
evident există situații extrem de
șocante și inacceptabile», a declarat ministrul Justiției, Nicole
Belloubet, citată de Le Figaro.
«Treisprezece ani este o limită
acceptabilă. Trebuie ca și judecătorul să aibă capacitatea de a judeca situațiile individuale, însă ar putea fi stabilită vârsta de 13 ani».” Ceea ce înseamnă
că la împlinirea vârstei de 13 ani fetele vor putea
întreține relații sexuale, fără ca partenerul/partenera
să poarte vreo responsabilitate. Încă o dată, Franța
se dovedește ca fiind promotoarea noii culturi postumane, sau cum ar spune unii „a noii ordini mondiale”.
În cele ce urmează vă propun un adevărat
exercițiu de logică: după părerea celor care conduc această țară (dar și Europa) copiii nu au dis2

cernământ în ceea ce privește educația religioasă
(creștină) timpurie primită în familie sau la școală,
dar au discernământ în ceea ce privește relațiile sexuale. Observați logica evidentă? Copiii au devenit
niște instrumente în mâna celor puternici, cu ajutorul cărora încearcă să-și ducă la îndeplinire planul
de distrugere al familiei și implicit al societății bazate pe anumite valori, principii și tradiții sănătoase
din punct de vedere uman. În tot acest război cultural, acești „oameni cu mintea deschisă” cum se autodefinesc unii, sacrifică copiii fără
nici o remușcare, considerând că
această sexualizare a celor mici nu
poatea avea decât efecte pozitive: o
maturizare mai rapidă, o mai mare
deschidere spre nou sau, ciudat, o
mai bună înțelegere a sexualității
umane și a omului în general.
Aș vrea să citez aici un scurt
capitol din cartea lui Gabriele Kuby
„Etatizarea educației”, intitulat sugestiv Rămas-bun de la raționalitate:
„Raționalitatea științifică – o valoare de care cultura
noastră iluminată era mândră – este sacrificată ideologiei. Întucât sub dictatura relativismului nu mai
există valori obligatorii și, ca atare, nici posibilitatea definirii binelui public, societatea se descopune
în interese private, dintre care se impun cele care au
puterea cea mai mare în sprijinul lor, printre altele,
puterea nelegitimată democratic a mass-media. Pentru că discuția deliberată nu poate fi purtată deschis
și onest, faptele trebuie deformate. Dacă ceea ce se
întâmplă de fapt ar fi un efect secundar nedorit, atunci
aceasta s-ar fi răspândit și politica ar fi fost corectată.
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Din anii ′70 politica se îndreaptă continuu în aceeași
direcție: desființarea familiei tradiționale și încheierea ««lacunei sociale» cerute de către Simone de
Beauvoir cu mai bine de șaizeci de ani înainte. Tot
mai puțin familie, tot mai mult stat: din leagăn la
grădinița obligatorie și de acolo în școală pe durata
întregii zile. Statul își pune mâna pe copii”.  
În contextul unei Europe care își omoară
pruncii și care devine pedofilă, se constată necesitatea urgentă a unei educații sănătoase cu privire la
viață și la toate aspectele legate de aceasta. Dintotdeauna Biserica a fost un leagăn al educației. Una

din misiunile ei principale este aceea de a educa
omul să devină armonios. Să devină și să rămână
frumos! În ultima vreme nici Bisericii nu i se mai
permite să-și educe fiii. Nu i se mai permite să transmită educația sănătoasă și, astfel se vede forțată să
strige de pe acoperișuri! Cu toate acestea, Biserica
va continua să facă ceea ce crede ea că este bine. Va
continua să aibă grijă de membrii ei și, cu orice preț,
va proclama până la sfârșit ADEVĂRUL! Acesta ne
va face liberi!
Fr. Florin BODE
Vicerector

FESTIVITATEA DE ABSOLVIRE
PROMOȚIA 2018
Pentru studenţii şi masteranzii absolvenţi
ai Departamentului Oradea al Facultăţii de Teologie Greco-Catolică din cadrul Universităţii „BabeşBolyai” Cluj – Napoca, ziua de vineri 25 mai 2018
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 gratitudine şi respectul
faţă de toţi cei care au contribuit la formarea intelectuală
şi spirituală a studenţilor seminarişti şi a masteranzilor.
Festivitatea a debutat la ora 08:00 în Biserica
„Sfântul Gheorghe”, a Seminarului Teologic Major Greco-Catolic „Sfinţii Trei Ierarhi Vasile, Grigore şi Ioan”
din Oradea cu Sfânta Liturghie Arhierească celebrată de Preasfinţia Sa Virgil Bercea – Episcop de Oradea Mare, împreună cu un sobor de preoţi formatori
şi profesori.
Evenimentul a continuat în Aula Magna „Episcop Ioan Suciu” unde, în
prezenţa rudelor, a prietenilor, a cunoscuţilor, a invitaţilor, a profesorilor şi a formatorilor, absolvenţii au intonat
imnul „Gaudeamus Igitur”.
Programul festivităţii de
absolvire a fost moderat de
domnul lect. univ. dr. Ionuţ Popescu – directorul de
Departament. Părintele conf. univ. dr. Ovidiu Horea
Pop, pentru ultima dată în acest an, a făcut strigarea
catalogului pentru absolvenţii de licenţă, iar Părintele lect. univ. dr. Călin Ioan Duşe a făcut strigarea
catalogului pentru absolvenţii de master.
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Părintele conf. univ. dr. Alexandru Buzalic a ţinut
cursul festiv pentru studenţii şi masteranzii absolvenţi.
La finalul cursului, PS Virgil Bercea a înmânat absolvenţilor Diplomele de absolvire după care,
cei doi responsabili de an, Viorel Bădiceanu – Licenţă şi Adrian Radu – Master, în semn de recunoştinţă şi adâncă preţuire, au înmânat Preasfinţiei 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 şi diplome de merit.
Doamna Bianca Dobrată din
partea masteranzilor şi studentul Cristian George Berciu din
partea absolvenţilor de licenţă au exprimat în intervenţiile lor, bucuria de a trăi aceste momente de încheiere cu bine a studiilor, au exprimat cuvinte de
apreciere şi mulţumire 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 momentul solemn
al „înmânării cheii”. Reprezentantul anului III, Claudiu Baidoc a preluat de la reprezentantul absolvenţilor de nivel Licenţă acest simbol.
Bunul Dumnezeu să-i însoţească pe toţi absolvenţii pe parcursul lor viitor, iar Preacurata Fecioară Maria să vegheze asupra tuturor!
Cristian BERCIU
Anul IV
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EPARHIA DE ORADEA ȘI SEMINARUL TEOLOGIC
CONSACRATE FECIOAREI MARIA
ȘI SPIRITULUI SFÂNT
Luna mai este dedicată Sfintei Fecioara Maria,
Mama lui Dumnezeu. Îi mulțumim Domnului că în marea sa bunătate, ne-a oferit încă o dată ocazia de a aduce
prinos de laudă prin rugăciune și venerație celei „mai
onorată decât serafimii și mai mărită (...) decât serafimii”.
În acest context, tradiția anilor anteriori a continuat și astăzi, 30 mai 2018 cu programul de rugăciune
organizat în fața Grotei Sfintei Fecioare din curtea Seminarului Greco-Catolic din Oradea.
Comunitatea seminariștilor și formatorilor s-a bucurat de prezența numeroasă a celor veniți să participe la
rugăciunea Paraclisului Maicii Domnului în frunte cu
Preasfinția Sa Virgil Bercea, episcopul nostru. S-au alăturat în rugăciune părintele vicar general Mihai Vătămănelu și părintele vicar cu preoții Antoniu Titus Chifor, un
număr însemnat de preoți din Protopopiatul și Eparhia
de Oradea, elevi și studenți de la Colegiul „Sfânta Familie” precum și numeroși credincioși.
Cu binecuvântarea Preasfinției sale, rugăciunea
Paraclisului a fost condusă de
părintele Anton Cioba - rectorul Seminarului - iar răspunsurile și asigurarea fondului muzical s-au făcut prin studenții
seminariști sub bagheta neobositului Maestru Radu Mureșan.
Atmosfera a fost una
deosebită, marcată și de evenimentul Rusaliilor pe care
tocmai l-am sărbătorit. Astfel,
încărcătura spirituală înaltă
ne dă credința că ruga noastră a fost ascultată și condusă de Mijlocitoarea la cel Preaînalt. Fiecare am pus în
brațele Mariei sufletul, bucuriile și tristețile, succesele și
eșecurile, dar mai ales durerile și speranțele noastre care
se leagă mai ales de timpurile prezente și cele ce au să
vină.
„Ne-a mai rămas numai rugăciunea” a spus
Preasfinția sa în cuvântul său adresat la finalul rugăciunii. Mai ales la Apărătoarea Doamnă, puternică mijlocitoare, cea care a zdrobit capul șarpelui și care nu își lasă
copiii de izbeliște, îi însoțește cu mantia sa protectoare
în acest pelerinaj pământesc atât de greu astăzi.
Se împlinesc anul acesta 160 de ani de la
aparițiile Sfintei Fecioare de la grota Masabielle - Lourdes din Franța. Anul trecut am marcat 100 de ani de la
aparițiile de la Fatima din Portugalia. Motive în plus ca
atenția noastră să fie tot mai concentrată asupra mesajelor grijulii pe care le-a transmis Maica Sfântă: „Rugațivă, rugați-vă mult! Lupta finală dintre Domnul și domnia
lui satan va fi în legătură cu familia și căsătoria” - trans4

mite sora Lucia, una dintre vizionarele de la Fatima.
În acest context, al luptei noastre spirituale continue cu „puterile întunericului” ne-am luat aliați de nădejde. Prosternați cu toții în rugăciune, Preasfinția sa a
dat citire în fața icoanei Sfintei Fecioare de la Grotă a
Rugăciunii de consfințire a Eparhiei de Oradea la Inima
Neprihănită a Mariei și a Rugăciunii de consfințire la
Spiritul Sfânt.
Astfel am exprimat în comuniune dorința noastră sinceră ca Împăratul Isus Hristos să triumfe prin Inima
Neprihănită a Mamei Sale. Răul, păcatul și minciuna să
se nimicească iar iubirea, credința și adevărul să strălucească. Iar Spiritul Sfânt, cu lumina și iubirea Sa să
ne ridice pe toți la nivelul vieții creștine adevărate, să
ne întărească credința, să ne dea putere și statornicie în
încercări, înflăcărarea și evlavia necesare unui răspuns
pe măsură vocației noastre de creștini.
Mulțumim Preasfinției sale Virgil Bercea pentru
acest gest minunat de sporire a credinței și speranței în
iubire. Mulțumim tuturor celor care prin efortul lor, mai
mic sau mai mare, au contribuit și au făcut în așa fel ca acest
eveniment să devină o mică dar
importantă sărbătoare pentru
Eparhia noastră și Seminarul
nostru. Mulțumim tuturor celor
care ne-au fost alături cu rugăciunea!
Sub îndurarea ta scăpăm, Născătoare de Dumnezeu, rugăciunile noastre nu le trece cu vederea întru ispite, ci din primejdii
ne scapă pe noi una curată, una binecuvântată!
Rugăciune de consfințire a Eparhiei de Oradea la Inima Neprihănită a Sfintei Fecioare Maria
Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, prin Zămislirea Inimii Tale Neprihănite, prin suferințele și patimile de pe cruce ale lui Isus, venim cu adâncă smerenie
și cu mare încredere să consfințim Inimii Tale Neprihănite Eparhia Greco-Catolică de Oradea, Seminarul nostru, pe toți preoții, toate persoanele consacrate, tinerii și
credincioșii laici, așezând în locul nenumăratelor păcate,
ale noastre și ale lumii întregi, inima ta de mamă iubitoare.
Dorim cu sinceritate, ca Isus să triumfe prin
inima ta: răul, minciuna și păcatul să se nimicească, iar
iubirea, credința și adevărul să strălucească.
Inimă Neprihănită și Însângerată a Sfintei Fecioare, fii în veci iubită și între popoare slăvită și triumfătoare. Amin!
Iulian PALAS
Anul IV
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SEMINARIȘTII ORĂDENI PREZENȚI LA
HRAMUL MĂNĂSTIRII DIN ZALĂU
Vineri, 8 iunie 2018, comunitatea Seminarulului Teologic Greco-Catolic Sfinții Trei Ierarhi din Oradea
împreuna cu părintele rector Anton Cioba, și fratele vicerector Florin Bode, au dat curs invitației de a participa la
Hramul Mănăstirii Surorilor Preasfintei Inimi a lui Isus
din Zalău.
Programul a început prin săvârșirea Sfintei Liturghii, celebrată de Părintele Rector Anton Cioba, care a
ținut un cuvânt de învățătură, despre importanța de a răspunde la
chemarea lui Dumnezeu. La Sfânta Liturghie au mai fost prezenți,
pe lângă mulțimea de credincioși,
alți 20 de preoți din protopopiatele de Zalău și Șimleu, printre care
îi amintim pe Pr. Vicar Foraneu
al Silvaniei Gheorghe Turcaș, Pr.
Valer Părău, Protopop de Zalău,
Pr. Nicolae Bodea, Protopop de
Șimleu și Pr. Ioan Balea, Vicarul
judecătoresc al Eparhiei de Maramureș. Sfânta Liturghie
a fost animată de corul seminarului teologic „Schola
Cantorum“, condus de Maestrul Dr. Radu Mureșan.
În această zi s-a celebrat în Biserica Catolică
și ziua de sfințire a preoților, fapt pentru care, după încheierea Sfintei Liturghii, preoții împreună cu surorile
și mulțimea adunată, au citit rugăciunea de consacrare a

preoților la Preasfânta Inimă a lui Isus. De asemenea, ca
în fiecare an, și în acest an au fost consacrate 5 familii
și alte 3 persoane la Preasfânta Inimă a lui Isus, rostind
rugăciunea de consacrare în fața mulțimii și primind binecuvântarea părintelui capelan al Mănăstirii.
În semn de recunoștință, preoții, seminariștii și
persoanele care au fost consacrate, au primit din partea
surorilor cate o Icoană cu Preasfânta Inimă a lui Isus.
Pentru că anul trecut a fost Jubileul
aniversar al celor 225 de ani de la
Înființarea Seminarului de la Oradea, Părintele Rector i-a dăruit Sorei Superioare Ruwena, o plachetă
și o medalie jubiliară în semn de
mulțumire și de prețuire, deoarece ele se roagă zi de zi pentru noi
vocații la preoție.
Programul a continuat cu o
procesiune prin centrul orașului Zalău, în care a fost adorat Sfântul Sacrament, iar pe parcursul întregii procesiunii, credincioșii
au înălțat cântece și rugăciuni Domnului. Procesiunea s-a
încheiat în fața Bisericii Greco-Catolice Sfânta Familie,
prin binecuvântarea oamenilor cu Preasfântul Sacrament,
urmată de o agapă frățească.

Paul MĂRINCEAN
Anul III

VIZITĂ LA „CASA SFÂNTUL IOSIF”
DE LA ODORHEIUL SECUIESC
La sfârșitul săptămânii trecute, un grup de
seminariști de la Seminarul Greco-Catolic orădean, împreună cu formatorii lor, au vizitat „Casa Sfântul Iosif”
din Odorheiul Secuiesc. În drumul nostru spre Odorhei, am trecut prin Municipiul Târnăveni, un mic orășel
din județul Mureș, unde am vizitat Biserica Greco-Catolică „Sfinții Arhangheli Mihail
și Gavril”, locul în care, sâmbătă
seară, am și oficiat Vecernia. Tot
în Tărnăveni am vizitat, împreună
cu grupul de seminariști, și sediul
protopopial unde am fost primiți cu
căldură de Părintele Protopop Ciulea Vasile Onoriu.
După Vecernie ne-am reluat drumul spre Odorhei, ajungând
spre seară la „Casa Sfântul Iosif”,
o oază de liniște și de pace sufletească, fiind primiți cu dragoste de către sora Emilia
care este coordonatoarea centrului și stareța lăcașului.
Încă din primele momente ale vizitei noastre
am fost profund marcați și emoționați de mărturiile
pe care sora Emilia ni le-a relatat despre viața copiilor
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care locuiesc în casă. Am vizitat de asemenea capela,
sălile de studiu, dormitoarele și laboratoarele de practică, fiind impresionați de mărimea și de capacitatea
acestui cămin.
„Casa Sf. Iosif” de la Odorheiu Secuiesc a fost
construită în anul 1992 de către Fundația elvețiană „Basel Hilft”. În urma derulării unui
reportaj despre casele de copii din
România, această fundație a construit mai multe centre, donândule apoi acelor oameni mărinimoși
care doreau să se ocupe de copiii
abandonați, proveniți din diferitele
medii sociale defavorizate.
În prezent, „Casa Sfântul Iosif” dispune de 200 de camere, o
cantină, săli de studiu, laboratoare,
sală de sport și o capelă unde de
mai bine de cinci ani este expus spre adorare Trupul
Mistic al lui Cristos în Sfânta Euharistie.
(continuare în pagina 6)
Cristian CIULEA
Anul II
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(urmare din pag. 5)

Sub acoperișul casei locuiesc aproximativ 150
de copii de diferite vârste, religii și etnii, supravegheați
de 8 călugărițe din Congregația Inimii Neprihănite care
a luat naștere în timpul regimului comunist prin sora
Ionela, o călugăriță greco-catolică care a fost arestată
și închisă în închisorile comuniste. Conform unei imagini pe care am observat-o în incinta mănăstirii, Sfânta
Fecioară este prezentată ca stând deasupra României,
călcând cu piciorul drept pe capul șarpelui, din ochii ei
izvorăsc lacrimi de durere, iar în mâna dreaptă poartă
rozarul.
Din relatările sorei Emilia, am aflat despre programul centrului unde sunt adăpostiți copiii, am aflat și
despre ororiile pe care localnicii le-au făcut la început
împotriva măicuțelor prezente acolo, dar și despre activitatea pe care ele o au în fiecare zi împreună cu copiii,
aceasta fiind o dovadă vie de iubire, de credință și de

ascultare a mesajului marian transmis de Preacurata.
Duminică dimineața, am participat la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie care a avut loc în capela mănăstirii, unde au slujit cei doi preoți, Părintele Rector Anton
Cioba împreună cu Părintele Spiritual Lucian Groșan,
liturghia fiind animată de către grupul de seminariști de
la Oradea, împreună cu ceilalți credincioși, măicuțe și
copii prezenți în capelă.
Sperăm că ne vom întoarce curând în acea
oază de pace și liniște sufletească, retrăind experiența
profund spiritualizantă din acest sfârșit de săptămână.
Până atunci ne rămâne doar să ne încredințăm Inimii
Neprihănite a Sfintei Fecioare Maria și să o rugăm să
vegheze asupra noastră și asupra tuturor credincioșilor
de pretutindeni, rugându-se Bunului Dumnezeu pentru
noi.

ALĂTURI DE SORA MARIA IONELA
PE ULTIMUL DRUM
,Moartea este suma tuturor renunţărilor”.
Figura Sorei Ionela Maria, Maică Generală a Congregaţiei Inimii Neprihănite, a fost una ce a marcat
profund istoria Bisericii Greco-Catolice Române şi
nu numai. A trăit o viaţă plină de renunţări, de rugăciune, de sacrificiu, dar mai ales una de luptă pentru credinţă. A fost înmormântată la doar câţiva paşi
de locul unde, până în anul 2010, îşi ducea veacul
Episcopul Martir Vasile Aftenie, mormânt pe a cărui
piatră se găseşte scris: ,,Cine este născut din Dumnezeu biruieşte lumea şi aceasta este biruinţa care
a biruit lumea: Credinţa noastră” (1In 5,4). Biruinţa
Sorei Ionela, prin Hristos, a culminat cu trecerea ei în patria Tatălui în seara zilei de 17 iunie 2018,
tocmai într-o duminică, de ziua
Domnului.
Joi, 21 iunie în jurul
orei 14:00 am plecat un grup de
seminariști împreună cu formatorii spre București, pentru a participa la înmormântarea Sorei Ionela. Deși ne aflam într-o perioadă
destul de încărcată, am oferit acest
drum lung și obositor ca jertfă lui Dumnezeu pentru
sufletul adormitei.
Dacă tot am pornit la drum lung, am decis să
facem un mic popas la Blaj unde, însoțiți de părintele paroh Cristian Rus, am avut ocazia să vizităm Capela Arhiereilor. După câteva momente de rugăciune
personală, părintele Cristian ne-a prezentat pe scurt
istoria Capelei, locul în care sunt îngropaţi episcopii şi mitropoliţii care s-au distins prin activitatea lor
cărturărească şi filantropică.
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În cursul dimineții de vineri am participat la
Sfânta Liturghie cu Recviem celebrată în ritul latin
de către Excelența Sa, IPS Miguel Maury Buendia,
Nunţiu Apostolic în România şi Republica Moldova,
însoțit de un sobor de preoți greco-catolici și romano catolici în Capela Mănăstirii Inimii Neprihănite,
unde era depus trupul neînsuflețit al Sorei Ionela.
Înainte de începerea Sfintei Liturghii, grupul de
seminariști și formatorii au înălțat diferite rugăciuni,
făcând și parastasul pentru sufletul defunctei.
La ora 14.00 am participat la Slujba de înmormântare a Sorei, celebrată în Capela Cimitirului
Bellu Catolic, oficiu celebrat de către Preasfinţia Sa Mihai Frăţilă, Episcop Greco-Catolic de Bucureşti,
împreună cu un sobor de preoți.
La finalul slujbei, sicriul cu trupul
neînsuflețit a fost purtat la locul de
veci, în Cripta Congregației Inimii
Neprihănite, de către un convoi de
preoţi şi de laici.
La finalul celebrării ne-am
luat bun rămas de la Sora, urmând ca
mai apoi să pornim spre casă. Exemplul Sorei Ionela (care, probabil, s-a rugat cel mai mult
pentru Biserica noastră) ne-a pus oarecum pe gânduri
vizavi de contribuția personală în Biserică, lucru la
care toți ar trebui să reflectăm mai îndelungat. Această
experiență ne-a pus puțin pe gânduri, dar ne-a adus
și clipe pline de har şi de binecuvântare, prilej pentru
care îi mulţumim Bunului Dumnezeu, dar şi Sorei Ionela Maria care, până şi în ultimele sale clipe de viață,
ne-a unit în numele Domnului nostru Isus Hristos.
Redacția
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38 DE ANI DE PREOȚIE
DON GIULIANO GULMINI
(mărturie vocațională)

“Am avut 37 de aniversări a hirotonirii de preot
dar niciuna nu a fost așa frumoasă și nu am avut niciodată tort! Chiar mi-ați făcut o surpriză…” spunea Don
Giuliano care, anul acesta, a celebrat împreună cu noi
aniversarea celor 38 de ani de preoție.
Vine la Oradea aproape în fiecare an pentru
a-și vizita copiii – așa îi consideră el pe toți preoții și
seminariștii care au trecut prin parohia lui în decursul
celor 15 ani de când colaborează cu seminarul nostru. De
atunci, în fiecare an, unul sau doi seminariști orădeni fac
experiențe estive în parohiile pe care le păstorește. Acolo întâlnesc realități diferite, adesea lucrând cu persoane
defavorizate din punct de vedere social, și nu numai.
Întorși acasă, seminariștii nu numai că
împărtășesc experiențele deosebite trăite dar și pun în
aplicare ceea ce învață acolo cu privire la munca cu oamenii. Este și bunic.
Așa se autodenumește câteodată, mai ales când se referă la copiii preoților noștri
care au trecut pe la el. În zilele în care este la Oradea, nu
stă locului. Tot timpul este pe drumuri – de la un preot la
altul, de la Băița (Pr. Marcel Rostaș) la Salonta (Pr. Gheorghe Seica), de la Valea lui Mihai (Pr. Mirel Demian) la
Mădăras (Sabin Cicșa) și, cu fiecare dintre cei pe care îi
vizitează, face alte vizite în împrejurimi.
Don Giuliano este Iconom Stavrofor pentru
Eparhia de Oradea. Distincția i-a fost conferită de PS
Virgil Bercea, cu ocazia Jubileului 225 al Seminarului
nostru, anul trecut.
Bucurându-ne de vizita sa, am profitat pentru a-l
ruga să ne facă o mărturie vocațională. O împărtășim, pe
cât posibil, cu dumneavoastră.
Îi mulțumim Domnului pentru darul preoției și
îi mulțumim pentru că nu ne ține departe de instrumente
Lui frumoase, precum don Giuliano!
O vocație cu multe înștiințări
Povestea vieții mele a fost presărată, încă de
mic copil, cu multe înștiințări din partea lui Dumnezeu.
Primul semn spre parcursul meu vocațional a venit încă
din copilărie, în momentul în care, eu și fratele meu geamăn, am rămas orfani de mamă după șase ore de viață și
am fost abandonați de către tată, ajungând astfel în orfelinat. După un timp, mulțumită bunicilor care au reușit
să ne scoată din orfelinat, devenind astfel părinții noștrii
adoptivi, am ajuns să conștientizăm că există cineva acolo sus care ne vegheză în permanență.
Chiar dacă am fost marginalizați de către parohul comunității în care trăiam datorită unor motive politice, eu și fratele meu am avut parte de binecuvântatul
dar de a putea frecventa Sfânta Liturghie duminicală
în mod necondiționat. Crescând alături de bunici am
învățaț să depășeșc momentele de criză și dificultățile
sociale; am învățaț să economisim puținii bani pe care îi
aveam, încercând să oferim o mână de ajutor celor care
aveau dificultăți mai mari decât ale noastre deschizând
astfel porțile casei noastre celor săraci.
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Încă din adoleșcență am reușit să îmi dau seama că existau tineri mai mici decât mine care trăiau în anturaje
unde prodomina consumul de alcool și de droguri. Pentru a-i putea ajuta, pe lângă contactul direct cu ei, îmi
doream să ajung comisar în poliție cu scopul de a-i stopa
pe cei care le cauza rău acestor tineri.
În acea perioadă, reușeam să mă mențin din
punct de vedere financiar cu ajutorul unei burse de studii, iar pe parcursul verii lucram într-o brutărie. În acel
loc, Dumnezeu mi-a oferit un nou semn prin intermediul
unei fete de vârsta mea care îmi spunea adesea faptul că
am un comportament de preot. Nu voiam să ascult insinuările colegei mele deoarece aveam o altă perspectivă
de viață și anume aceea de a deveni psihiatru pentru a
putea ajuta un grup de tineri schizofrenici pe care îi vizitam des în spital. Chiar dacă începusem să studiez profund autori precum Freud, am ajuns la concluzia că sunt
neputincios în rezolvarea problemelor acestor tineri, deoarece probleme psihice grave nu puteau fi tratate.
Un alt avertisment puternic primit din partea lui
Dumnezeu m-a pătruns într-o noapte, pe când stăteam la
căpătâiul bunicului meu bolnav de tumoră; mă aflam în
spital când am deschis Biblia la cuvintele lui Isaia care
spuneau: ”Chiar dacă tatăl tău și mama ta te vor abandona, Eu nu te voi abandona niciodată.” Am știut în acel
moment că Domnul îmi indicase drumul pe care trebuia
să pășesc și anume pe drumul preoției pentru a putea
mărturisi tuturor iubirea nemărginită a lui Dumnezeu.
După ce am obținut diploma de expert chimic
cu punctaj maxim, urmând un curs de matematică și chimie aluzivă la misterul lui Dumnezeu, plin de bucurie
am intrat în seminar. Acolo am început să descopăr îndeaproape Cuvântul lui Dumnezeu, Sacramentele, intrând
treptat în tainele pastorației.
Primii mei ani ca viceparoh au fost marcați de carisma
tinerilor cu probleme pe care îi întâlneam și cărora încercam să le ofer sprijin, urmând ca mai apoi, după ce am
devenit paroh, să îmi împart viața cu tineri defavorizați
ce îmi erau încredințați de către asociații. Comunitatea
parohială și ”Casa Famiglia” au reprezentat centrul vieții
mele pe parcursul multor ani.
Astăzi, bătrân fiind, sunt parohul a trei
comunități și continui să descopăr cu bucurie tainele
rugăciunilor de vindecare și eliberare adresate tinerilor
care au o viața nu tocmai bună, influențați fiind de cel
rău. De cincisprezece ani împărtășeșc această aventură a
vieții mele, mai ales în perioada vacanței, cu seminariști
greco-catolici români, mare parte dintre ei devenind ulterior preoți.
Simt și cred cu tărie că Dumnezeu, prin intermediul spovezii și a încercărilor trăite între tineri pe
stradă, oferă noi culori vocației mele de păstor. Pentru
acest motiv, mulțumirea și laudele aduse lui Dumnezeu,
reprezintă un cânt continuu în inima mea!
Redacția
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ÎNTÂLNIREA DE 10 ANI
PROMOȚIA 2008
Cu emoție în suflet, absolvenții promoției
2008 a Departamentului Oradea al Facultății de Teologie Greco-Catolică din cadrul Universității BabeșBolyai Cluj Napoca și a Seminarului Sfinții Trei Ierarhi Vasile, Grigore și Ioan Oradea s-au reîntâlnit
într-un cadru festiv pentru a celebra aniversarea celui
de-al zecelea an de la absolvire.
Evenimentul s-a desfășurat în seminarul nostru din
Oradea, și a debutat cu Sfânta Liturghie Arhierească,
celebrată în Biserica Seminarului. Procesiunea dinspre
Capela Sfinții Trei Ierarhi spre Biserica Seminarului
a fost solemnă, întrucât este prima dată când aproape toți absolvenții seminarului care sunt hirotoniți
preoți, colegi aparținători
promoției 2008, au celebrat împreună cu PS Virgil
și formatorii din seminar
Sfânta Liturghie.
În biserică erau
prezenți și o mare parte din
profesorii acelei vremi dar
și colegii laici, împreună cu
familiile colegilor preoți care erau în jurul altarului.
Cuvântul de învățătură a fost adresat de PS Virgil
Bercea, decanul Facultății noastre de Teologie pe acea
vreme. Ierarhul și-a exprimat bucuria reîntâlnirii,
mulțumind lui Dumnezeu pentru darul chemării, invitând în același timp nu doar pe preoți ci și pe ceilalți
absolvenți să trăiască bucuria Evangheliei.
După momentul solemn al sfintei Liturghii evenimentul a continuat cu întâlnirea dintre absolvenți și
profesori care s-a desfășurat în Aula Magna Episcop Ioan
Suciu a Seminarului nostru. Aici, la citirea catalogului
de către profesorii responsabili, majoritatea absolvenților
au răspuns „Prezent!”. De menționat faptul că la eveniment au participat absolvenți ai specializărilor: Teologie
Pastorală, Teologie-Istorie și Teologie-Filozofie.

Amintindu-și cu plăcere și cu emoție de momentele de studenție, atât profesorii cât și absolvenții
au împărtășit din experiențele lor din ultimii zece ani
de viață. Dintre absolvenți, mulți au participat însoțiți
de soți sau de soții dar și de copii, fapt ce demonstrează că facultatea urmată și-a pus amprenta asupra
întregii lor familii. Și-au împărtășit realizările dar și
momentele grele pe care le-au înfruntat în viață, mărturisind în același timp faptul că speranța în Domnul este cea care întotdeauna i-a ajutat să treacă peste
provocări.
Ultima parte a întâlnirii a fost prânzul festiv
luat împreună: absolvenți
– profesori – formatori. În
jurul mesei, cei prezenți
împreună cu PS Virgil, au
avut sentimentul că după
zece ani, familia s-a unit
din nou. De data aceasta,
tânăra generație – copiii
absolvenților – s-au simțit
parte din familie, făcând
coaliție nu numai în jurul
Candy bar-ului dar și după aceea, fiind de nedespărțit
la jocurile ce le-au făcut împreună.
A fost un moment de aducere aminte, un
moment în care s-a privit înapoi în timp pentru a
mulțumi lui Dumnezeu pentru darurile primite. A
fost un moment de îmbogățire reciprocă și, desigur,
de comemorare a celor care nu mai sunt printre noi.
Mulțumim așadar tuturor pentru colaborare
și pentru împărtășirea făcută. Dumnezeu să ne ajute
ca la următoarea întâlnire – cea de douăzeci de ani
– să fim prezenți toți colegii și, de ce nu, și tânăra
generație, cea a copiilor, să numere mai mulți membri
decât cea veche, a părinților.
Pr. Anton CIOBA
Rector
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