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DIN SCRISOAREA ADRESATĂ SEMINARIȘTILOR
LA ÎNCEPUTUL ANULUI COMUNITAR
“… şi s-a pogorât foc de la Domnul şi a mistuit
arderea de tot şi lemnele şi pietrele şi ţărâna …”
(III Regi 18,38)
Iubiți seminariști,
Cumplitul incendiu care a mistuit acoperișul
și mare parte din etajul întâi al Palatului Episcopal
Greco-Catolic din Oradea ne face să medităm la istorie. În momentele în care flăcările luau amploare
mi-au trecut prin minte multe și diferite imagini, iar
printre acestea, este imaginea Catedralei noastre de
după incendiul din anul 1836, în urma căruia au rămas doar zidurile – la fel cum au rămas acum doar
zidurile Palatului Episcopal. Distrugerea Palatului este un eveniment trist atât pentru întreaga
Eparhie de Oradea și pentru Biserica noastră Greco-Catolică cât
și pentru comunitatea orădeană
și nu numai. Cu toate acestea, nu
pot să nu mă gândesc la imaginea focului din Sfânta Scriptură.
La focul ce ardea și nu se mistuia, când Dumnezeu i-a apărut lui
Moise, la focul care mistuie jertfa
ce omul o aduce lui Dumnezeu și acesta o primește, la
foc – element primordial care luminează, încălzește
și purifică. Focul este de asemenea și o imagine a reînnoirii umane!
Istoria nu se oprește aici. Ea continuă și parcă
ne provoacă la o reînnoire spirituală și umană pe fiecare dintre noi. Provoacă biserica și pe toți membrii
ei la o re-înnoire, la o re-devenire… la o re-naștere
prin re-întoarcere la origini.
Spuneam că evenimentul acesta ne face să
medităm la istorie. La istoria bisericii dar și la istoria
noastră personală. Acum suntem aici, scriem istoria
pe care alții, peste ani și ani, o vor citi și se vor gândi

la noi. Se vor întreba cum am reușit să trecem peste
încercări de genul acesta.
Acum noi constituim comunitatea seminarului nostru despre care se va scrie și alții, peste ani și
ani, vor citi, la fel cum citim noi acum despre istoria
seminarului de la întemeiere – lucru de care se ocupă
un grup de cercetători istorici. Cei care vor citi peste
ani istoria noastră, se vor întreba cum am trecut peste
provocările cotidiene și se vor întreba cum am reușit
să mergem înainte, cu toate piedicile pe care le-am
întâmpinat pe parcursul formării din seminar.
În vacanța care se încheie m-am gândit la
fiecare dintre voi. M-am gândit
la fiecare dintre noi și la istoriile
personale ale noastre, iar faptul că
încă suntem aici, este o dovadă clară că Dumnezeu ne vrea aici! Oricât de mari ar fi ispitele lumii contemporane, toți am înțeles că este
important să colaborăm la planul
Domnului și să-i urmăm chemarea! Cu mare parte dintre voi m-am
întâlnit în vara aceasta, în diferite
circumstanțe – și  m-am bucurat! Cu mulți dintre voi
am reușit să purtăm discuții importante cu privire la
vocația și la drumul către preoție pe care vă aflați – și
m-am bucurat! De asemenea m-am bucurat să văd că
mai există tineri care ascultă glasul Domnului și vin
să-L urmeze mai îndeaproape. În sesiunile de admitere din lunile iulie și septembrie au fost admiși în anul
I de seminar nouă seminariști.
După cum știți, colegul vostru George-Cristian BERCIU a primit o bursă de studiu pentru specializare în domeniul Teologiei Dogmatice - Sacramentale la Roma. (continuare în pag. 2)
Pr. Anton CIOBA
Rector

(urmare din pag. 1)
Am trăit și bucuria hirotonirii întru preoție a
doi colegi de-ai voștri mai mari: Pr. Gabriel BEITA și
Pr. Iulian PALAS, eveniment desfășurat în data de 15
august 2018, la Biserica Mănăstirii Maica Domnului
din Oradea, ridicată la rang de Sanctuar Eparhial în
aceeași dată, prin decretul Preasfințitului Virgil Bercea.
Aceștia și-au început deja misiunile pastorale. Am avut
de asemenea și bucuria de a administra Sfânta Taină a
Căsătoriei colegului vostru mai mare Cristian Petru
BONȚE, în data de 15 septembrie 2018, la Arad. Cristian a terminat parcursul formativ în seminarul nostru
în anul 2015, iar apoi a primit o bursă cu ajutorul căreia
s-a specializat în domeniul Familiei și al Căsătoriei la
Roma. (…)
Dragii mei,
Aceste evenimente se înscriu în istorie. Inclusiv faptul  că în data de 23 septembrie a.c. ne vom
revedea la seminar pentru începutul vieții comunita-

re, după cum v-am anunțat. Vom dedica zilele de luni,
marți și miercuri retragerii spirituale și împărtășirii
experiențelor pastorale estive, urmând ca în zilele ce
urmează să desfășurăm diferite activități fizice pentru îmbunătățirea spațiului comun al seminarului și al
facultății noastre. (…)
Iubiți colegi,
Înainte de revenirea în Seminar vă rog să
treceți pe la părintele vostru paroh pentru a-l saluta.
Transmiteți-i și salutările noastre și nu uitați să-i cereți
o evaluare a activităților voastre parohiale estive, iar
seminariștii din anul I, care nu ați prezentat scrisoarea
de recomandare, să o aduceți cu voi când veniți.
Vă rog să transmiteți salutări din partea noastră și membrilor familiilor voastre.
Având în suflet speranța unei revederi frumoase vă îmbrățișez pe fiecare și vă doresc zile frumoase
în continuare. Pe curând!

FIECARE TREBUIE SĂ FIE LIBER...
DAR CUM VREM NOI!
Referendum-ul privind redefinirea familiei în
Constituția României, care a avut loc acum aproximativ două săptămâni mai naște și azi în noi sentimente
profunde: unii dintre noi am fost dezamăgiți de invalidarea lui (au votat doar 21.10% dintre alegători - ca
referendumul naţional să fie valabil, este necesară o
prezenţă la urne a cel puţin 30% dintre persoanele înscrise pe listele electorale permanente), alții s-au bucurat că „această manipulare subliminală” (cum o numeau ei) nu a reușit să modifice Constituția României
iar ceilalți au rămas indiferenți.
După cum am remarcat fiecare
dintre noi, una dintre principalele
teme vehiculate în această perioadă este egalitatea în drepturi a
fiecărui cetățean al acestei țări și
asigurarea libertății, de toate felurile, tuturor celor care trăiesc între
granițile ei.
Priveam consternat în
aceste zile cum chiar cei care
promovează această libertate și
această deschidere și acceptare totală a celorlalți, calcă în picioare libertatea de exprimare a celor „conservatori” sau „tradiționaliști” cum erau numiți în
acele articole sau reportaje. Așa-zișii „tradiționaliști”,
„închiși la minte” sau „fanatici” nu mai au dreptul
la libera exprimare, nu mai pot să-și prezinte public
concepțiile, principiile sau crezul moral pentru că riscă să fie imediat acuzați de discriminare. Mă întreb
unde este atunci libertatea de exprimare a fiecăruia
după propriile legi, acea libertate pe care acești promotori ai „noii-ordini” o solicită în fiecare discurs,
alocuțiune, interviu sau dialog?
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Dacă tot suntem liberi în exprimare, de ce
atunci când un preot exprimă în public doctrina unei
biserici asupra acestei ideologii, este acuzat de discriminare și prozelitism? Pe când cei care promovează
această ideologie a genului pot să-și susțină public
teoriile, părerile și să acuze de „anormalitate” pe cei
care, ca și ei, au un crez sau o doar simplă opinie contrară lor?
Am scos religia din școli pe motiv că îngrădim liberul arbitru al copiilor noștri și le condiționăm
viitorul mod de gândire; ca urmare a
unei propagande și educații religioase, nu mai pot gândi liber și obiectiv. În același timp, luptăm cu dârzenie și cu tenacitate să introducem
educația sexuală în școli și îi forțăm
să asculte niște concepții reductive
despre dragoste și sex, de la o vârstă
prea fragedă uneori. Îi acuzăm de
propagandă sau acțiuni politice pe
profesorii care, susținând căsătoria
naturală între un bărbat și o femeie,
au curajul să și-o exprime public dar îi promovăm
fără nici un fel de rezervă pe cei care susțin această ideologie gay. Ne eliberăm tinerii de concepții
învechite, limitate sau depășite și îi îndoctrinăm cu
cele noi și acceptate de societatea modernă – etalon pentru ea însăși. Le refuzăm educația religioasă
și le impunem educația sexuală. Mai putem vorbi în
acest sens de obiectivitate sau de libertatea de a alege? Dacă vom continua să acționăm la fel, ne vom da
seama că „orice om are o idee bună și fixă care arată
incapacitatea lui de libertate” după cum spunea Tudor
Arghezi.
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Nu putem vorbi de o libertate autentică atunci
când numai unii sunt liberi să facă ce vor, pe când
celorlalți le este îngrădită libertatea de exprimare și
de acțiune. Oricum libertatea este greșit înțeleasă astăzi, dar dacă vorbim de libertate totală atunci să fie
pentru toți.
Este evident că sub dictonul toleranței și al
„open-mind”-ului, asistăm la cea mai intolerantă și
intransigentă ideologie (gender) din câte există, dorind să supună nu numai generația prezentă ci și pe
cei care vor urma după. În acest sens, sunt edificatoare cuvintele Gabrielei Kuby, sociolog german și
bună cunoscătoare a fenomenului: „Condițiile noastre
actuale se pare că sunt la distanțe stelare de sistemele teroriste, național-socialiste și comuniste. Totuși,

constatăm că spațiul libertății devine tot mai strâmt.
Aceasta se observă mai întâi de către cei ale căror valori stau în calea strategiilor celor puternici – aceștia
sunt astăzi, în primul rând creștinii. Nu există o
interdicție de exercitare a religiei dar libertatea religioasă este restrânsă insidios în numele antidiscriminării și premisele transmiterii credinței către generația
următoare sunt subminate. Totalitarismul și-a schimbat costumul și apare astăzi în veșmântul libertății, al
toleranței, al dreptății, al egalității, al antidiscriminării și al diversității – compensări ideologice care la
o privire mai atentă se dovedesc noțiuni amputate și
pervertite”.
Fr. Florin BODE
Vicerector

PELERINAJ LA LOURDES
În perioada 17-24 septembrie 2018, am acceptat invitaţia de a participa la un pelerinaj românesc la
Lourdes. Am mers însoţit de bunul meu prieten pr. Ionuţ Costaş, un preot paroh inimos, un tată de familie
grijuliu şi un amic foarte empatic. Era o călătorie pe
care nu intenționam să o ratez, având în vedere că anul
acesta se aniversează 160 de ani de când Fecioara Maria
a apărut în acel orăşel din Pirineii francezi. În  plus, este
unul dintre locurile de pe faţa pământului care îmi plac
cel mai mult, iar prin ianuarie-februarie anul acesta am
început să lucrez asiduu pentru traducerea şi tipărirea în
limba română a mai multor cărţi esențiale despre măreaţa apariţie a Maicii Domnului în Grota Massabielle.
Tărâmul acesta este unul
foarte special: mai mult decât a-l
putea descrie, aş recomanda tuturor să îl vadă, să îl trăiască. O
experienţă la Lourdes face mai
mult decât toate cuvintele... Din
cursul acelor zile, mi-a rămas în
minte o idee auzită acolo. Există o rugăciune latină (Ave Maris
Stella), în care i se spune Maicii
Domnului (aproape provocator):
„arată că ești Mamă!” Aceeași afirmaţie se regăsește şi
în „Fecioara la munte”, versiunea românească a imnului
Preacuratei de Lourdes: „Arată-ne îndată /Că Mamă vei
fi!” Fecioara Maria i-ar fi răspuns odată unei persoane
care i se ruga folosind această formulă: „Bine, dar şi tu
arată-mi că mi-eşti cu adevărat fiu!” Dacă Ea este realmente Mamă -fără să fie nevoie sa i-o tot amintim-, am
cerut în acele zile -pentru mine şi pentru toţi prietenii şi
cunoscuţii mei- harul de a fi cu adevărat fiii Ei! Da, pentru că n-am putut să fac un astfel de pelerinaj doar strict
„pentru mine”: găsindu-mă acolo mi-a venit spontan să
mă gândesc la toţi şi să-i aşez înaintea „Doamnei de la
Grotă”.
Având din nou prilejul să iau parte la momentele tipice ale pelerinajului la Lourdes (celebrări, baie
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în apa Izvorului miraculos, procesiunea Euharistică, vizite în locuri semnificative şi –desigur- fermecătoarea
procesiune a lumânărilor din fiecare seară), i-am mulţumit lui Dumnezeu pentru că, pe întinderea pământului, există astfel de locuri în care, la un mic îndemn din
partea Cerului,  omul a scos parcă din el ceea ce are mai
frumos. Fecioara i-a spus Bernadetei câteva cuvinte
simple: „Vreau ca oamenii să vină aici în procesiune”;
restul –feeria, construcţiile splendide şi organizarea
plină de farmec, au fost răspunsul omului la invitaţia
Preacuratei.
Personal, a fost prima oară în care am vizitat
Lourdes-ul într-o stare de neputinţă accentuată. Pe lângă cei câteva mii de bolnavi vindecaţi
acolo în mod miraculos în aceşti 160
de ani, au mai existat alte milioane
de persoane suferinde care, asemenea mie, s-au întors acasă nu scăpate
de infirmitatea lor, ci cu o reînnoită
putere de a-şi purta această cruce. Se
povesteşte că –deja călugăriţă- însăşi
Bernadeta, fiind aproape de moarte, pe patul în care suferea nespus, a
auzit din partea surorilor propunerea
de-a fi dusă la Lourdes, pentru a se spăla cu apa izvorului care ţâşnise sub mâinile ei şi care-i vindecase deja
pe mulţi; ea ar fi refuzat zicând: „Apa Izvorului nu este
pentru mine…” În aceşti 160 de ani, Lourdes-ul nu a
fost tărâmul vindecărilor magice necondiţionate, ci locul sacru care a propagat în lume demnitatea şi valoarea
suferinţei umane.
Şi m-a mai însoţit amintirea cuvintelor extraordinare pe care le-a rostit cineva –pe atunci seminarist,
astăzi preot- la încheierea pelerinajului făcut cu Seminarul orădean la Lourdes, în 2008: „Am luat de acolo
apă, şi o duc cu mine acasă; dar mi-aş fi dorit să fi putut
lua şi aer…”.
Pr. Cristian SABĂU
Asistent Spiritual
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SEMINARIȘTII ORĂDENI
LA RECULEGERI SPIRITUALE
Așa cum se obişnuieşte la fiecare început de an
universitar, seminariștii greco-catolici împreună cu formatorii, au participat la reculegerile spirituale ținute în
acest an de către părintele Răzvan Oprișa din Timișoara.
Exerciţiile spirituale s-au desfășurat într-o frumoasă
locație din satul Pădurea Neagră, Judeţul Bihor.
Am plecat, luni 24 Septembrie, și ne-am întors
miercuri, 26 Septembrie. Pe durata reculegerilor, părintele Răzvan a vorbit despre importanța și valoarea familiei în zilele noastre, despre
problemele pe care familiile contemporane le întâmpină, dar și
despre cum ar trebui viitorii preoți
să își aleagă soția ideală într-o
lume lipsită de morala creștină și
de iubirea inspirată de Isus Cristos. De asemenea, s-a discutat și
despre problema divorțului, fapt
îngrijorant care apare tot mai des
în sânul familiilor tinere, ca și
consecință a accentuării grijilor acestei lumi efemere și a
lipsei de credință care au ocupat locul iubirii și a moralei
creștine. În definitiv, noile familii, se conturează după
ceea ce societatea contemporană impune încă de la început. Pentru tinerii epocii noastre, credința, grija zilei de
mâine sau trăirea prezentului nu mai sunt priorități, totul
se rezumă la bani, plăceri trupești, iar singura cale de
„evadare” din cotidian se rezumă la vicii.

Pentru a înțelege mai bine rolul familiei creștine
și a principiilor acesteia, la finalul exercițiilor spirituale
s-a vizionat filmul „Kadesh” unde s-a putut urmări și analiza viața a două familii tinere, aparținând lumii iudaice,
cu tradiții și concepte despre viață diferite față de cele
europene, iar la finalul filmului s-a discutat în mod liber
despre impactul si învățăturile transmise în acest film.
Pe parcursul celor trei zile de exerciții spirituale,
seminariștii s-au putut bucura de un amplu program liturgic, meditații, spovezi si colocvii personale dar și de momente de liniște
și detașare de cotidian în mijlocul
naturii. Reculegerile spirituale s-au
concluzionat miercuri cu Sfânta Liturghie urmată de împărtășirile personale ale seminariștilor. Feedback-urile au fost pozitive, grupul ajungând
la concluzia că tot acest timp petrecut
împreună a contribuit atât la creșterea
spirituală a fiecărui participant în parte cât și la închegarea comunității seminariștilor.
Mulțumim bunului Dumnezeu pentru aceste reculegeri spirituale de care aveam nevoie fiecare dintre noi
și sperăm ca, luminați de Spiritul Sfânt și călăuziți de formatorii noștri, să putem să împărtășim și altora bucuria
trăirii și vestirii Evangheliei.
Cristian CIULEA
Anul III

SFINȚIREA BISERICII DIN BECHENI-CHISĂU
„Fericit ești Simon, fiul lui Iona, căci nu carnea
şi sângele ţi-au revelat aceasta, ci Tatăl meu, care este în
ceruri. Şi eu îţi zic: tu eşti Petru, şi pe această piatră voi zidi
Biserica mea, şi porţile iadului nu o vor birui. Ție îți voi da
cheile Împărăţiei Cerurilor: dacă vei lega ceva pe pământ
va fi legat în ceruri, iar dacă vei dezlega ceva pe pământ va
fi dezlegat în ceruri.” (Mt 16, 17-19)
În decursul Duminicii a XIX-a
după Rusalii, comunitatea Seminarului
Sfinții Trei Ierarhi „Vasile, Grigore și
Ioan” din Oradea a participat la sfințirea
noii biserici de lemn din localitatea
Becheni-Chisău, Județul Satu Mare,
implicându-se cu mult devotament în
săvârșirea ritualului de consacrare a
Sfântului Altar și în celebrarea Sfintei
Liturghii.
Grupul de credincioși și soborul de preoți, în frunte cu părintele paroh Florin Holhoș și doi tineri costumați în
portul popular specific zonei l-au întâmpinat cu emoție în
suflet și mare bucurie pe Excelența Sa Andrea Bruno Mazzoccato, Arhiepiscop de Udine, aflat în vizită în Eparhia de
Oradea în mod special pentru consacrarea lăcașului de cult.
Ceremonia a început cu ritualul sfințirii pereților exteriori
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ai Bisericii cu apă sfințită și al ungerii cu Sfântul și Marele Mir. Apoi au fost   depuse în interiorul Sfintei Mese
moaștele Sfântului Martir Laurențiu alături de hrisov. A urmat spălarea cu apă și săpun, ungerea cu Sfântul și Marele
Mir și înveșmântarea Mesei Altarului, iar la final sfințirea
și ungerea pereților interiori. Consacrarea a fost săvârşită
de Excelenţa Sa, alături de părintele Mihai Vătămănelu,
vicar general al eparhiei, părintele Antoniu
Chifor, vicar cu preoții, părintele Marcin
Gazzeta, secretarul personal al Arhiepiscopului și soborul preoți concelebranți.
       La finalul Sfintei Liturghii, părintele paroh a acordat diplome ca semn de
mulțumire tuturor celor care au contribuit activ la ridicarea noii Biserici de lemn
având hramul Nașterii Domnului.
        Întreaga ceremonie s-a încheiat cu
mărturia emoționantă a protopopului Aurel Hendea care
a prezentat istoria comunității greco-catolice din BecheniChisău, zidită fiind din pământ bătucit în timpul regimului comunist, unde pe atunci se celebra Sfânta Liturghie în
clandestinitate.
Lucian HRENYUK
Anul II
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DESCHIDEREA ANULUI
UNIVERSITAR 2018-2019
Noul an academic al Departamentului Oradea al Facultății de Teologie Greco-Catolică din cadrul
Universității Babeș-Bolyai Cluj Napoca, a debutat prin
celebrarea Te Deum-ului de către pr. Mihai Vătămănelu,
vicar general al eparhiei de Oradea și pr. Anton Cioba,
rectorul Seminarului Teologic GrecoCatolic Sfinții Vasile, Grigore și Ioan
Oradea, în Aula Magna Episcop Ioan
Suciu, a Seminarului.
La festivitate au participat
preoți, profesori, seminariști, studenți
cât și persoane din exterior. În cadrul
întâlnirii, părintele vicar a transmis
tinerilor studenți salutul Preasfinției
Sale Virgil Bercea, care nu a putut
fi prezent din cauza unor probleme medicale. Acesta a
vorbit auditoriului despre relația strânsă care ar trebui
sa existe între Dumnezeu, studiu și știință: „Dumnezeu
nu ne forțează la nimic. (…) El ne-a înzestrat cu acest
dar minunat, care este libertatea. Libertatea este singura

slăbiciune a lui Dumnezeu. (…) Vă doresc să vă folosiți
cu înțelepciune acest dar”, a transmis părintele Mihai
Vătămănelu.
Mai apoi, cuvântul a fost luat de către domnul
profesor Ionuț Popescu, directorul Departamentului Oradea al Facultății de Teologie, care le-a
vorbit tinerilor despre voință și bucurie,
dar și despre „logos” și sensul acestuia. În opinia sa, voința este arma de căpetenie a ucenicului. Mesajul acestuia
a fost primit cu entuziasm de către cei
prezenți.
      La finalul evenimentului, părintele
rector Anton Cioba a transmis un salut
călduros cadrelor didactice, tinerilor
studenți și seminariștilor, urându-le succes în noul an
universitar și mulțumindu-le fiecăruia în parte pentru
implicarea demonstrată în vestirea Evangheliei.
Robert CHIRILOAEI
Anul II

24 DE ORE DE ADORAȚIE EUHARISTICĂ

Devenit deja o tradiție pentru seminariștii
greco-catolici orădeni, ritualul celor 24 de ore de
Adorație Euharistică în Capela Thabor din incinta Seminarului, a fost asteptat cu emoție și
în acest nou început de an formativ.
În seara zilei de joi (4 octombrie 2018), la ora 22:00 s-a celebrat
începutul Binecuvântării Euharistice,
moment în care s-a expus Sfântul Sacrament. Rând pe rând, seminariștii și
formatorii, au petrecut un anumit interval de timp alături de Isus, rugându-se pentru sănătatea episcopului lor încercat pe patul de spital, dar și mulțumind pentru vocația primită,
pentru sănătate și pentru toate darurile și harurile ce leam primit pentru a răspunde pozitiv la chemarea Lui.

Principala intenție de rugăciune a fost sănătatea Preasfințitului Virgil, care de câteva săptămâni
lipsește din mijlocul nostru și se luptă pentru a reveni
cât mai curând. Cealaltă intenție de rugăciune a fost ca Dumnezeu să-i ajute
pe cei chemați la viața consacrată să-și
poată discerne chemarea și să găsească
drumul spre îndeplinirea voinței Tatălui.
Celebrarea celor 24 de ore de rugăciune
s-a încheiat vineri seara cu Binecuvântarea
Preasfântului Sacrament. Îi mulțumim lui
Dumnezeu pentru acest moment solemn și îl
rugăm să aibă grijă de Biserica noastră și de eparhia noastră, începând de la capul ei, Preasfințitul Virgil, și până la
fiecare mădular, reprezentat de fiecare credincios în parte.
Redacția

SEMINARIȘTII ORĂDENI PREZENȚI
LA DEZVELIREA BUSTULUI EPISCOPULUI
SAMUIL VULCAN

Vineri, 12 octombrie 2018, comunitatea Seminarului Teologic Greco-Catolic „Sfinții Trei Ierarhi”
din Oradea, împreună cu Părintele Rector, Anton Cioba
și Părintele Vicar General, Mihai Vătămănelu, au dat
curs invitației de a participa la festivitatea aniversară a
celei dintâi școli medii românești de la Brazda de Vest,
Colegiul Național „Samuil Vulcan” din Beiuș, instituție
care a împlinit 190 de ani de existență. Apogeul evenimentului l-a reprezentat dezvelirea bustului patronului
spiritual al școlii, donație a fostului elev al colegiului,
actual europarlamentar bihorean, Emilian Pavel. ProSeminarium Varadiensis

gramul festiv a continuat cu slujba de „Te Deum”, celebrată de Părintele Mihai Vătămănelu alături de Protopopul Beiușului, Părintele Zorel Zima şi Părintele
Anton Cioba, acompaniați fiind de vocile înălțătoare
ale tinerilor seminariști. Celebrarea a continuat cu binecuvântarea și sfințirea bustului episcopului-cărturar,
iar mai apoi cei doi directori ai colegiului au luat cuvântul pentru a aduce mulţumiri tuturor celor implicaţi în realizarea evenimentului. (continuare în pag. 6)
Alex- Dominic CHIVARI
Anul I
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(urmare din pag. 5)

.
A urmat mai apoi cuvântul de mulţumire a europarlamentarului Emilian Pavel, donatorul bustului.  
În încheierea evenimentului, elevii renumitei
școli istorice, au pus în valoare calitățile promovate
de către colegiu și au susținut un spectacol artistic pe
scena Casei de Cultură, lăsându-i pe toți participanții
profund impresionați.
Comunitatea seminariștilor a făcut mai apoi o
vizită pastorală în Parohia Ioaniș, parohie păstorită de
Părintele Mircea Boța. Acesta le-a mărturisit tinerilor
seminariști greutățile întâmpinate în ultimii ani în încercarea reactivării parohiei. Astfel,
după scurt timp de la hirotonirea
acestuia a fost trimis, în anul 1994,
în satul Ioaniș, unde a celebrat Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie în aer
liber, până la venirea iernii, când s-a
mutat împreună cu puținii enoriași,
într-o cameră pe care au transformato în capelă, aceasta funcționând până
în anul 2000. Din anul 2000 până în
prezent, părintele împreună cu enoriașii săi, au reușit
să cumpere o casă parohială și să pună bazele noii Biserici, care a fost zidită și sfințită, prin mila lui Dumnezeu, în mai puțin de un an. Surpriza și, implicit, reușita
de seamă a părintelui a fost aceea de a-i transforma pe
cei mai vajnici adversari ai săi, în cei mai de seamă și
implicați credincioși.
Totodată, seminariștilor le-a fost prezentat viitorul centru de zi „Sfântul Martin” din Ioaniș, edificiu
construit la inițiativa Asociației Caritas Eparhial Oradea. Scopul acestei construcții va fi acela de educare a

tinerelor minți din sat, pentru a preveni riscul ridicat de
abandon școlar.  Astfel, Caritas Eparhial Oradea continuă misiunea începută și desfășurată pe parcursul multor ani la Ioaniș de către surorile congregației Reginei
Purgatorului, care și-au desfășurat activitatea la Beiuș.
Centrul de la Ioaniș își va deschide porțile pentru un
număr de 50-80 de copii cu vârsta cuprinsă între 6 și
16 ani, oferindu-le șansa de a mânca o masă caldă, de a
fi educați, primind ajutor în efectuarea temelor pentru
școală și meditații și de a avea un viitor format frumos prin activități recreative.. După cum mărturisea
Președintele Asociației Caritas Eparhial Oradea, Părintele Olimpiu Todorean
„prin activităţile desfăşurate la Centru,
dorim să-i învăţăm pe copii să devină
persoane autonome, corecte, cinstite şi
responsabile, să se respecte pe sine şi
pe ceilalţi”.
Îi cerem bunului Dumnezeu
să ne dăruiască dragostea față de memoria înaintașilor noștri, fapt exprimat
cel mai bine prin cuvintele Papei Benedict al XVI-lea:
„cine nu are memorie nu are viitor”. Totodată cerem
putere și înțelepciune pentru parohul comunității din
Ioaniș, spre a-și putea păstori cât mai bine parohia, cât
și pentru formatorii noului centru „Sfântul Martin”,
spre a  putea îndeplini frumoasa lor misiune de a forma
viitoarele suflete ale zilei de mâine. Să ne încredințăm
Preasfintei Fecioare Maria și să-i cerem să vegheze
asupra noastră, ca prin intermediul ei să primim haruri
și binecuvântări de la Tatăl Ceresc.

HRAMUL PAROHIEI UCRAINIENE
SIGHETU MARMAȚIEI
În duminica dedicată pastorației (una din cele
patru duminici dintr-o lună este dedicată pastorației
și vizitării parohiilor din Biserica Greco-Catolică), un
grup de seminariști ai Seminarului Teologic Greco-Catolic „Sfinții Trei Ierarhi” din Oradea, însoțiți de rectorul seminarului, părintele Anton Cioba și vicerectorul
Florin Bode, au participat la hramul
parohiei greco-catolice de limbă
ucrainiană   „Acoperământul Maicii
Domnului” din Sighetu Marmației.
Ajunși la Sighet, seminariștii
au fost primiți cu căldură sufletească și
entuziasm de către comunitatea parohială, în frunte cu părintele Marușciac
Lucian, responsabil de pastorația
comunității. Înainte de Sfânta Liturghie, s-a oficiat parastasul pentru sufletele celor răposați,
la troița din curtea Bisericii. Sfânta Liturghie a fost celebrată de părintele vicar Nicolae Nicolaișen alături de părintele protopop de Sighet, Vasile Iusco, părintele Anton
Cioba, părintele Lucian Marusciac și un sobor de preoți;
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Sfânta Liturghie, a fost oficiată în trei limbi: ucraineană,
română și maghiară iar răspunsurile au fost date de comunitatea ucraineană și respectiv de grupul seminariștilor.
Cuvântul de învățătură în limba ucraineană a
fost ținut de către pr. vicar Nicolae Nicolaișen, iar în limba română de către pr. protopop Vasile Iusco. Aceștia au
vorbit despre sărbătoarea care amintește
de apariția Maicii Domnului în cartierul
Vlaherne din Constantinopol în secolul al
X-lea. Spre sfârșitul vieții sale, Sfântului
Andrei din Constantinopol,  împreună cu
ucenicul său, Sfântul Epifanie și cu mai
mulți credincioși au văzut-o pe Maica
Domnului împreună cu Sfântul Ioan Botezătorul și cu mulți alți sfinți și îngeri, în
timpul unei slujbe în Biserica Născătoarei
de Dumnezeu din Vlaherne. Biserica palatului din Vlaherne adăpostea mai multe relicve ale Maicii Domnului:
cămașa, acoperământul (omoforul) și o parte a brâului
acesteia, care fuseseră aduse din Țara Sfântă în secolul al
V-lea. În acea vreme, Constantinopolul era amenințat de
Seminarium Varadiensis

primejdia unei invazii. Maica Domnului a înaintat până
în mijlocul Bisericii, a îngenunchiat, cu chipul brăzdat
de lacrimi și a rămas vreme îndelungată în rugăciune.
Apoi și-a ridicat acoperământul și l-a întins peste popor, pentru a-l ocroti. După arătarea Maicii Domnului,
primejdia a fost îndepărtată, iar orașul a fost cruțat de
suferință și de vărsarea de sânge.
La finalul Sfintei Liturghii, a urmat procesiunea în jurul Bisericii iar apoi o agapă frățească.
La întoarcere, seminariștii împreună cu formatorii, au vizitat Parohia Greco-Catolică ucraineană
„Sfânta Treime” din Crăciunești, județul Maramureș,
unde pr. Pituleac Gheorghe, parohul locului, ne-a fă-

cut un scurt istoric al comunității. Cu această ocazie
am vizitat și am împărtășit viața din seminar cu familia seminaristului Hrenyuk Lucian, fiu al satului.
O ultimă vizită în drum spre Oradea, s-a făcut acasă la seminaristul Patrik Florentin Nagy din Odoreu
județul Satu Mare.
Mulțumim lui Dumnezeu care, prin toți cei
care ne susțin, face posibilă această cunoaștere a
realității și bogăției spirituale din cadrul bisericii
Sale și ne ajută să împărtășim cu diferitele comunități
viața și credința trăită în mod veritabil.
Patrik NAGY
Anul II

EXPERIENȚA UNITĂȚII ÎN DIVERSITATE
În Loreto găsim Sfânta Casă în care Fecioara
Maria a primit vizita îngerului la Buna Vestire, dar mai
găsim şi un paradis al ecumenismului „Centro Giovanni Paolo II”, unde a avut loc a X-a ediţie a campusului
ecumenic. Animaţi de iubirea lui Hristos şi chemaţi de
vocea Mariei făcând parte din delegaţia de tineri din
Eparhia de Oradea am participat și eu la acest campus.
Aici am întâlnit o delegaţie de ortodocşi din
Reşiţa, luterană din Suedia, anglicană din Danemarca,
greco-catolică din Ungaria şi delegaţia gazdă romanocatolică din Italia.
În acest an activitatea noastră a fost ghidată de
motto-ul: „Du-te şi repară-mi casa”. Cuvinte pe care
Sfântul Francisc de Assisi, în biserica Sfântul Damian le
aude de la „răstignitul” ce zăcea neputincios pe cruce.
Această casă nu este doar biserica, ci comunităţile din care facem parte, familia noastră şi chiar şi
sufletul nostru, am concluzionat la sfârşitul campusului.
Ca şi activităţi campusul a fost structurat în aşa
manieră încât nici o delegaţie să nu se simtă inferioară
celeilalte, astfel luni a fost celebrată Liturghia romanocatolică de delegaţia italiană, marţi Liturghia grecocatolică a delegaţiei orădene, miercuri nu s-a celebrat
sfânta liturghie (mai jos se va argumenta de ce), joi Liturghia luterană iar vineri Liturghia ortodoxă.
Luni şi marţi am fost împărţiţi pe grupe după
o cateheză ţinută de Părintele franciscan Marco, aveam
timp la dispoziţie să discutăm şi să dezbată ideile prezentate în timpul catehezei şi să încercăm să păstrăm
ceva în sufletul nostru. Miercuri a fost cea mai intensă zi
din punct de vedere spiritual pentru noi tinerii. Împărţiţi
fiind pe grupe aveam să ne confruntăm cu „Deşertul”.
Campusul fiind situat la 4 km de centrul oraşului Loreto, noi a trebuit să parcurgem un itinerar care pe lângă
traseu presupunea şi câteva misiuni. Cele mai importante destinaţii, pe unde trebuia să trecă fiecare grup erau:
Muzeul din Loreto, Sfintele Trepte şi pe la Surorile de
clauzură din Loreto care îşi dedică cu totul viaţa contemplării patimilor lui Isus. Printre misiunile pe care leam avut de înfruntat amintesc: analizarea machetei Sfintei Case de la muzeu, meditaţie şi rugăciune în timpul
Seminarium Varadiensis

urcării Sfintelor Trepte, după care în capela Surorilor de
clauzură fiecare după inima s-a trebuia să rostească în
taină o rugăciune pentru refacerea unităţii.
Iar ca semn de continuă rugăciune, fiecare tânăr care a trecut pe la mânăstirea avea să pună pe o
faţă de masă o floare. Ziua de miercuri s-a încheiat cu
o rugăciune comună în Catedrala din Loreto la care a
fost prezent şi Episcopul locului Mons. Fabio Dal Cin.
Ca încheiere a momentului de rugăciune am
oferit ca şi cadou Sfintei Fecioare faţa de masă pe care
fiecare a pus în după amiază o floare. Înainte ca fiecare
participant să treacă prin Sfânta Casă un membru al
fiecărei delegaţii ţinând de o parte a feţei de masă, au
aşezat-o pe Sfântul Altar din Sfânta Casă.
Joi am vizitat împrejurimile oraşului Visso
zonă afectată de un cutremur devastator în 30 octombrie 2016. Am ascultat mărturia unor persoane afectate
de cutremur, a voluntarilor care se ocupau de zone, a
preotului paroh şi a unei surori care interacţiona cu cei
afectaţi. Toţi cei care au vorbit în faţa tinerilor subliniau durerea pe care o simţeau în suflet când se gândesc
că au pierdut tot ceea ce aveau şi că trebuia să ia viaţa
de la zero. Pe lângă acest fapt s-au bucurat de vizita făcută de tinerii participanţi la campus şi i-au rugat să nu
renunţe la ideea de unitate. După încheierea mărturiilor
a avut loc Liturghia luterană urmând ca după, tinerii
împreună cu însoţitori lor să se întoarcă în campus.
Vineri a avut loc împărtăşirea concluziilor, urmând ca sâmbătă fiecare delegaţie să pregătească un
moment artistic de 10 minute în care să sublinieze mesajul fiecărei zile, după care a urmat sărbătorirea celor
10 ani de consecvenţă prin servirea unei felii de tort şi
lansarea de lampioane. Campusul s-a sfârşit duminică
prin celebrarea Liturghiei romano-catolice în Catedrala din Loreto de către Excelenţa Sa Fabio, episcop de
Loreto.
Deşi a fost o experienţă scurtă a ceea ce ar
însemna unitatea, am plecat din Loreto cu ideea de a
duce puţin ecumenism în locurile în care voi merge.
Gabriel PINTEA
Anul IV
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GREST ÎN SÂNUL COMUNITĂȚII
DIN TELECHIU
În perioada 6-12 august 2018, în satul Telechiu, comuna Țețchea, a avut loc GREST-ul (grup
recreativ estiv) anual de vară organizat și găzduit
de către parohia San Paolo, parohie păstorită de
Don Alfredo Savoldi, în colaborare cu asociația
F&S la Casa Margherita. Evenimentul a stârnit
interesul copiilor din satele învecinate, fapt ce i-a
determinat să participe, coordonați fiind de către
tinerii animatori italieni, membri ai oratoriului
San Paolo, dar și de viitorii seminariști, Chivari
Alex-Dominic și Adalbert Török.
Această activitate a fost și este posibilă
datorită implicării active a pr. Protopop Buboi
Gavril, preşedinte al Asociaţiei „Charitatis Sf.
Nicolae”, precum şi prin bunăvoinţa asistenţilor
maternali (Scorţe Gheorghe
şi Ana) care se ocupă de buna
funcţionare a GREST-ului
anual.
Pentru copiii Casei
Margherita, acest eveniment a
avut o însemnătate aparte, reprezentând o oportunitate de
deschidere socială, fapt constatat în urma ataşamentului
manifestat de către copii faţă
de italieni; binefăcătorii şi-au arătat și ei afecţiunea faţă de copii atât prin disponibilitatea și implicarea de care au dat parte, dar și prin sprijinul
material oferit.  
Această activitate s-a dovedit a fi pe parcusul celor 15 ani de istorie a GREST-ului, o
experiență benefică și încântătoare pentru cei ce
și-au asumat cu seriozitate rolul de animator, dar și
o experiență foarte pozitivă pentru copiii români.
Pentru aceștia, inițiativa și inovația de care a dat
dovadă GREST-ul de anul acesta, au reprezentat o
noutate, datorită faptului că asemenea activități și
proiecte nu sunt foarte obișnuite în zonă. Copii au

participat într-un număr foarte mare, media fiind
de 150 de participanți pe zi, aceștia bucurânduse de diferite activități. Astfel, a fost nevoie, dat
fiind numărul mic de animatori, de împărțirea copiilor în 3 grupe distincte: aceștia au învățat să
coloreze, să picteze dar și să planteze flori, uniți
fiind de tema principală a GREST-ului, aceea de
a-l iubi pe aproapele nostru ca pe noi înșine. Luând parte la activitățile sportive, participanții  șiau dezvoltat latura atletică dar și spiritul de altruism și fair-play, învățând să colaboreze lucrând în
echipă pentru a duce la bun sfârșit fiecare probă.
Scopul activităților sportive, indiferent de deznodământul acestora, a fost acela de a lega prietenii
frumoase și trainice între cei implicați.  
Trebuie menționat faptul
că animatorii și organizatorii
s-au axat atât pe partea spirituală, cât și pe partea materială,
aceștia făcând eforturi serioase
pentru ca fiecare copilaș să primească un mic dar, un semn de
atenție și afecțiune din partea
comunităților italiene, care din
multa lor bunătate au organizat
o strângere de fonduri, de alimente neperisabile și de obiecte de îmbrăcăminte, de care cei mici duceau lipsă.
Finalul GREST-ului a fost emoționant din
mai multe puncte de vedere: pe de o parte vedeai
bucuria pe fețele copiilor, care au reușit să învețe
lucruri noi și au legat prietenii frumoase; iar pe
de altă parte văzând lacrimi în ochii acelorași copii cauzate de despărțirea de cei dragi. GRESTul este o experiență plină de trăiri, sentimente și
emoții care vor rămâne pentru totdeauna în inimile lor gingașe.

Adalbert TOROK /Alex- Dominic CHIVARI
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