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	 După	icoanele	Cristologice,	cele	mai	importan-
te	 şi	numeroase	 icoane	sunt	cele	ale	Fecioarei	Maria.	
Primele	reprezentări	iconografice	ale	Maicii	Domnului	
sunt	atribuite,	de	către	Tradiţie,	Sfântului	Evanghelist	
Luca.	Chiar	dacă	acestea	nu	s-au	păstrat,	ele	au	servit	
ca	sursă	de	inspiraţie	pentru	iconografii	de	mai	târziu.	
Printre	imaginile	mariane	ulterioare	care	se	păstrează,	
cele	mai	 vechi	 sunt	 cele	 din	Catacomba	Priscilla	 din	
Roma,	corespunzând	secolului	al	II-lea.
Iconografia	mariană	 s-a	dezvoltat	concomitent	cu	cea	
Cristologică,	mai	ales	după	Conciliul	de	la	Efes	(431)	
care	a	proclamat	maternitatea	divină.	După	criza	provo-
cată	de	iconoclasm,	iconografia	mariană	a	
luat	amploare,	Fecioara	Maria	fiind	pictată	
şi	în	Biserici,	de	cele	mai	multe	ori	alături	
de	Cristos,	ea	fiind	strâns	legată	de	miste-
rul	acestuia.
	 Modelul	 reprezentativ	 al	 icoanei	
mariane	 este	 cel	 în	 care	Maria	 îl	 ţine	 în	
braţe	pe	Pruncul	Isus.	În	mod	obişnuit	ea	
este	 înveşmântată	 în	 maforionul	 de	 pur-
pură,	 împodobit	 cu	 cele	 trei	 stele,	 semn	
al	 maternităţii	 divine	 şi	 al	 fecioriei	 Sale	
perpetue.	Cu	 timpul	 au	 apărut	 o	 serie	 de	
variante	care,	în	ciuda	diversităţii	lor,	pot	
fi	grupate	în	câteva	tipuri	esenţiale	ce	scot	
în	 evidenţă	fie	 privilegiile	Mariei,	 fie	 în-
suşirile	 sale.	 Cele	 mai	 cunoscute	 tipuri	
iconografice	mariane	 sunt:	Maica	Domnului	 Duioasă	
(Glykofilousa-Eleousa),	 Sfânta	 Fecioară	 Rugătoare		
(Oranta),	Maica	Domnului	Călăuzitoare	(Hodighitria),	
Maica	Domnului	a	Patimilor,	Maria	Regină.	
 Maica Domnului Duioasă 
             (Glykofilousa-Eleousa)
	 Denumirea	acestui	tip	de	reprezentare	a	Maicii	
Domnului	provine	din	cuvântul	grecesc	γλυχοφυλούσα	
(Glycofilousa)	care	înseamnă	duioşie,	dulce-iubitoare.	
Chiar	dacă	la	început	a	fost	destul	de	rar	folosit,	tipul	
Glycofilusa	a	devenit	modelul	cel	mai	întâlnit	în	ico-

nografia	mariană	rusă.	Acest	tip	iconografic	înfăţişează	
„gesturile	reciproce	de	iubire	dintre	Maica	Domnului	
şi	 Fiul	 ei.”	Se	 pune	 accentul	mai	mult	 pe	 afecţiunea	
maternă	a	Mariei		care	este	în	strânsă	legătură	cu	senti-
mentele	de	afecţiune	umană	ale	lui	Isus.	Capul	ei	este	
înclinat	către	Prunc,	iar	acesta	are	mâna	sa	dreaptă	în-
tinsă	către	faţa	Mamei	sale.	Feţele	celor	doi	sunt	uni-
te.	Fiul	o	îmbrăţişează,	iar	cu	mâna	dreaptă	îi	mângâie	
faţa	sau	capul.
	 Una	dintre	cele	mai	cunoscute	 icoane	aparţi-
nând	acestui	 tip	 este	 cunoscută	cu	numele	de	 Icoana	
de	la	Vladimir.	Această	icoană	a	fost	pictată	de	un	ar-

tist	 anonim	 grec	 pe	 la	 începutul	 secolu-
lui	 al	XII-lea.	 În	 jurul	 anului	 1183	 ea	 a	
fost	dusă	de	la	Constantinopol	la	Kiev	şi	
douăzeci	de	ani	mai	 târziu	de	la	Kiev	la	
Vladimir,	unde	a	stat	până	în	1395.	
	 Fecioara	 Maria	 este	 înveşmântată	 în	
maforionul	specific	mediului	palestinian.	
Maforionul	este	un	veşmânt	sirian	asemă-
nător	 cu	 toga,	din	 stofă	 sau	mătase	 care	
însă	 acoperă	 toga.	 Femeile	 îşi	 învăluie	
capul	şi	trupul	până	la	glezne.	Stelele	de	
pe	capul	şi	umerii	Mariei	semnifică	mis-
terul	maternităţii	Ei	 feciorelnice	şi	„vor-
besc	şi	despre	o	prezenţă	divină	care	pă-
trunde	parte	din	fiinţa	ei.	Ea	este	cu	totul	
deschisă	 Spiritului	 Sfânt	 (...)”.	 În	Maria	

maternitatea	şi	fecioria	nu	sunt	realităţi	care	se	exclud	
reciproc	ci	sunt	complementare.	Biserica	a	recunoscut	
Fecioarei	Maria	 cel	mai	 înalt	 titlu	 pe	 care	 l-a	 primit	
vreo	fiinţă	umană,	acela	de	Theotokos	-	Născătoare	de	
Dumnezeu.
	 În	această	reprezentare,	faţa	Mariei	este	sufe-
rindă	şi	gânditoare	la	Patima	şi	Moartea	Fiului	său	ce	
îi	fuseseră	revelate	dinainte:	„Prin	sufletul	tău	va	trece	
sabie”	(Lc	2,35).	(continuare în pag. 2)
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Maria	are	privirea	iubitoare	şi	întristată	şi	pare	
a	nu	da	atenţie	mângâierii	lui	Isus.	Pruncul	divin	este	
ilustrat	într-o	mişcare	vie	şi	blândă,	faţa	îi	este	lipită	
de	cea	a	Fecioarei	Maria,	încercând	a-i	linişti	acesteia	
durerea.	 Privirile	 celor	 doi	 	 nu	 se	 întâlnesc	 în	mod	
direct,	ci	undeva	în	depărtare,	în	taina	lui	Dumnezeu.	
Ochii	Fecioarei	au	depăşit	lumescul	în	favoarea	spiri-
tualului.	Ei	privesc	înăuntru	la	 inima	lui	Dumnezeu	
şi	în	afară	la	inima	lumii,	dezvăluindu-ne	astfel	uni-
tatea	nestânjenită	dintre	Creator	şi	creaţia	lui.	Ei	văd	
eternul	în	temporal,	durabilul	în	trecător	şi	divinul	în	
uman.

Chipul	Fecioarei	Maria	 trebuie	 să	fie	 unic,	 să	
nu	se	asemene	cu	nici	un	alt	chip	al	vreunei	alte	femei	
de	pe	pământ	deoarece	ea	nu	trebuie	să	se	confunde.	
Astfel,	 ea	 trebuie	 să	fie	modelul	universal	de	mamă	
a	lui	Isus	pentru	fiecare	om	de	pe	pământ:	„Cel	care	
face	voia	Tatălui	meu,	acela	este	mama	mea	şi	fratele	
meu”	(Mc	3,35).

Un	alt	element	semnificativ	al	 icoanei	este	re-
prezentarea	 mâinilor	 Fecioarei.	 În	 mâna	 dreaptă	 îl	
ţine	pe	Isus,	iar	mâna	stângă	este	îndreptată	spre	El,	

 
	 Unele	dintre	cele	mai	frecvente	întrebări	care	
îl	frământă	azi	pe	omul	tehnologizat	sunt	cele	legate	
de	viitor:	Oare	cum	va	arăta	Pământul	în	viitorul	în-
depărtat?	Dacă	 tehnologia	 evoluează	 în	 același	 ritm,	
cum	va	arăta	omul	peste	mii	de	ani?	Vom	înlocui	oare	
această	realitate	cu	una	virtuală?		Ce	se	va	întâmpla	cu	
omul	în	cazul	în	care	știința	și	tehnologia	ne-ar	putea	
lua	umanitatea	în	următorele	milioane	de	ani?	Sunt	în-
trebări	care,	deși	acum	câțiva	ani	erau	considerate	de	
domeniul	SF-ului,	astăzi	par	de	o	actualitate	imedia-
tă.	V-ați	întrebat	vreodată	cum	văd	oamenii	de	știință	
viitorul	omenirii	și	al	umanului?	Dacă	da,	atunci	voi	
încerca	să	vă	aduc	în	fața	ochilor	câteva	teorii.
	 Urmărind	emisiunea	„Peste	1	milion	de	ani”	
de	pe	National	Geographic,	mi-am	dat	seama	că	deja	
oamenii	de	știință	au	formulat	anumite	răspunsuri	la	
întrebările	de	mai	sus	și,	bazându-se	pe	unele	previ-
ziuni	 tehnologice,	 recompun	realitatea	și	omul	viito-
rului.	 Documentarul	 începe	 cu	 o	 petrecere	 surpriză	
pe	care	un	soț	i-o	face	soției	și	vrând	să	țină	un	toast	
spune:	 „Nu	 în	 fiecare	 an	 soția	 ta	 împlinește	 300	 de	
ani…”.	 Ideea	 principală	 a	 acestor	 oameni	 de	 știință	
care	studiază	omul	viitorului	este	aceea	că	peste	mii	
de	 ani	 omul	 va	 reuși	 să	 elimine	 treptat	 orice	 fel	 de	
boală,	suferință	sau	durere,	ajungând	ca	în	final	să	în-
vingă	moartea	însăși.	Vom	fi	sănătoși	și	activi	secole	
de-a	rândul.	Adăugând	vieții	noastre	sute	de	ani,	vom	
redefini	radical	relațiile	interumane,	munca,	nașterea	
copiilor	și	societatea	în	esența	ei;	iar	cei	care	vor	alege	
imortalitatea,	vor	trebui	să	regândească	în	profunzime	
ideea	de	a	trăi	veșnic.	

ceea	ce	nu	reprezintă	un	simplu	gest,	ci	reprezintă	o	
adevărată	şi	blândă	invitaţie	la	a	ne	apropia	de	Isus	
pentru	a-l	descoperi	pe	Dumnezeul	căruia	îi	aparţi-
nem.	Prin	acest	gest,	Fecioara	Maria	îl	oferă	lumii	pe	
Pruncul	ei	ca	Mântuitor	al	celor	care	vor	crede	în	El.	

Maria	este	Maica	ce	rabdă	în	suferinţă,	aştep-
tând	ca	noi	să	îi	oferim	viaţa	noastră,	să-i	oferim	lui	
Dumnezeu	 da-ul	 nostru,	 fiindu-ne	 de	 asemenea	 un	
model	 în	aceasta.	Ea	este	cea	care	şi-a	oferit	prima	
disponibilitatea	în	faţa	lui	Dumnezeu:	„Fie	mie	după	
cuvântul	tău!”	(Lc	1,38)

Pruncul	Sfintei	 Fecioare	 este	 centrul	 icoanei.	
Tot	ceea	ce	se	află	în	jurul	lui	este	pentru	a-l	scoate	în	
evidenţă	pe	El:	El	dă	sens	tuturor	lucrurilor	din	jurul	
Lui.	În	ciuda	posturii	sale	de	copil,	Isus	este	îmbrăcat	
în	veşminte	de	om	matur.	Tunica	pe	care	o	poartă	şi	
chipul	său	luminos	ilustrează	că	este	adevăratul	Cu-
vânt	al	lui	Dumnezeu	care	este	Lumină	din	Lumină.	
El	este	 lumina	 icoanei,	fiind	de	asemenea	subiectul	
contemplaţiei	noastre.	Este	Cel	pe	care	Fecioara	Ma-
ria	ni-l	arată	şi	pe	care	ea	ne	invită	să-l	urmăm.
(Va urma…)

	 Acesta	este	viitorul:	 trupul	 tău	nu	mai	exis-
tă;	ești	 tot	doar	un	computer	pentru	 tot	 restul	vieții	
tale.	 Creierul	 tău	 este	 mai	 puternic	 decât	 un	 mili-
on	 de	 computere	 performante.	 Imortalitatea	 naturii	
umane	este	una	dintre	cele	mai	importante	părți	ale	
existenței	noastre.	Ne-am	născut	într-un	anumit	timp	
și	știm	că	vom	muri.	Marii	gânditorii	ai	 istoriei,	de	
la	Einstein	la	Freud,	au	ajuns	la	concluzia	că	întregul	
nostru	stil	de	a	trăi	este	determinat	de	faptul	că	știm	
că	vom	muri.	Dacă	aceasta	se	schimbă,	atunci	se	va	
schimba	fundamental	și	ceea	ce	înseamnă	să	fii	om.	
După	părerea	acestor	vizionari,	nu	se	mai	pune	pro-
blema	„dacă”	ci	mai	degrabă	„când”	noi,	ca	și	părți	
ale	universului,	vom	avea	posibilitatea	de	a	alege	să	
fim	nemuritori.	
	 Primul	 pas	 al	 acestei	 revoluții	 care	 privește	
extinderea	 longevității	 umane	a	 fost	 atins	prin	dez-
voltarea	 nanotehnologiilor.	 În	 viitorul	 apropiat	 vom	
împrăștia	roboți	microscopici	prin	sângele	nostru	cu	
scopul	de	a	regla	orice	problemă	genetică,	astfel	în-
cât	celule	noastre	să	nu	mai	îmbătrânească	niciodată.	
După	aceea,	nu	numai	că	vom	modifica	ingineria	ge-
netică	pentru	a	elimina	orice	fel	de	boală	sau	virus,	
dar	vom	fi	capabili	să	creăm	copii	superinteligenți,	cu	
trăsăturile	și	capacitățile	pe	care	le	dorim.	Și	acum	a	
venit	momentul	să	devenim	ciudați:	dacă	crearea	cor-
pului	biologic	perfect	nu	va	fi	de	ajuns,	va	veni	poate	
o	vreme	când	urmașii	noștri	vor	alege	să	descompună	
acest	 corp	 fizic	 și	 să	 se	 transfere	 pe	 ei	 înșiși	 într-o	
lume	digitală.	De	ce?	Pentru	că	cel	mai	de	preț	lucru	
pe	care	și-l	dorește	fiecare	dintre	noi	este	TIMPUL.

(urmare din pag. 1)

PESTE UN MILION DE ANI…
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Să	 căutăm	 răspunsuri	 în	 natură.	 În	 2007,	 pe	
coastele	din	Alaska	a	fost	prinsă	o	balenă	care	avea	
înfipt	 în	 ea	 un	 harpon	 care	 data	 aproximativ	 din	
anul	 1880.	 Rechinul	 din	 jurul	 Groenlandei	 trăiește	
aproximativ	400	de	ani.	Întrebarea	este:	ce	fac	aces-
te	animale	și	noi	nu	facem?	Nu	știm	de	ce	anumite	
specii	 de	 animale	 trăiesc	mai	mult	 decât	 omul	 dar	
există	diverse	teorii.	Una	dintre	ele	spune	că	ceasul	
nostru	biologic	este	determinat	de	o	parte	a	celulelor	
noastre,	care	o	dată	cu	timpul	se	despart	și	cauzează	
îmbătrânirea.	Oare	nu	 am	putea	 cumva	 să	 împiedi-
căm	 acest	 proces	 sau	 chiar	 să	 producem	 reversul?	
Ne	întoarcem	din	nou	la	nanotehnologie;	oamenii	de	
știință	se	străduiesc	să	dezvolte	dispozitive	microsco-
pice	care	odată	injectate	în	venele	noastre,	vor	fi	ca-
pabile	să	repare	celule	noastre	
din	interior;	vor	fi	atât	de	pu-
ternici	și	de	performanți	încât	
vor	fi	capabili	să	rezolve	orice	
fel	de	mutație	genetică,	astfel	
încât	 nu	 ne	 vom	 mai	 îmbol-
năvi	și	nu	vom	mai	îmbătrâni	
niciodată.	 Făcuți	 din	materie	
organică,	astfel	încât	organis-
mul	 să	 nu	 îi	 respingă,	 acești	
„nanoroboți”	vor	fi	lansați	di-
rect	 în	 acel	 loc	 unde	 se	 va	 identifica	problema	 și	 o	
vor	trata.

Acesta	 este	 doar	 primul	 pas.	 Dacă	 vrem	 să	
spargem	 acest	 cod	 al	 nemuririi	 va	 trebui	 să	 săpăm	
mai	adânc.	Va	trebui	să	ajungem	la	codul	nostru	ge-
netic	–	piatra	de	temelie	a	vieții	noastre	umane.	Tot	
cu	ajutorul	nanotehnologiei	vom	reuși	să	identificăm	
malformațiile	genetice	 	și	 le	vom	extirpa;	 în	ultimă	
instanță		vom	intra	în	codul	genetic	al	copilului	aflat	
încă	în	sânul	matern	și	vom	repara	orice	fel	de	pro-
blemă	apărută	în	ADN.	Ne	dorim	pentru	copii	noștri	
cea	mai	 bună	 educație,	 cele	mai	 bune	 condiții,	 cea	

	 În	numărul		din	luna	noiembrie	al	acestei	re-
viste	a	Seminarului	orădean,	am	publicat	un	articol	
despre	rectorul	pe	care	l-am	avut	când	eram	student	
de	teologie	în	Seminarul	de	la	Padova,	pr.	Giuseppe	
Zanon	 (1938-2018).	 Revin	 cu	 câteva	 informaţii	 -pe	
care	le-am	descoperit	între	timp-	despre	fizionomia	şi	
ideile	acestui	Om	care,	atât	de	mult,		a	marcat	în	mod	
pozitiv	 traiectoria	mea.	Este	 un	mod	 de	 a-l	 omagia	
şi	de	a	împărtăşi	cu	alţii	ceea	ce,	la	rândul	meu,	am		
primit.
	 Preasfinţitul	 Renato	 Marangoni,	 episcop	 de	
Belluno-Feltre	(în	nord-estul	Italiei)	fost	preot	pado-
van	şi	colaborator	apropiat	al	pr.	Zanon,	spunea	două	

mai	 bună	 îngrijire	medicală;	 dar	 de	 ce	 să	 nu	 înce-
pem	cu	cel	mai	bun	material	genetic.	Va	trebui	să	ne	
luăm	la	revedere	de	la	evoluția	normală	a	umanului	și	
să	salutăm	apariția	ingineriei	genetice.	Dar	oare	este	
umanitatea	 pregătită	 pentru	 o	 așa	 responsabilitate	
mare?	Vom	face	o	versiune	a	noastră	mult	mai	puter-
nică,	mai	rapidă,	mai	inteligentă;	sună	fantastic	dar	
jocul	de-a	Dumnezeu	nu	ne-a	ieșit	prea	bine	în	trecut.	
Dacă	nu	vom	fi	atenți	 în	acest	proces	de	realizare	a	
ființei	umane	ideale,	riscăm	să	distrugem	umanitatea	
din	noi	pentru	totdeauna.

Una	 dintre	 problemele	 majore	 ale	 acestei	 in-
ginerii	 genetice	 va	 fi	 uniformitatea.	 Imaginați-vă	 o	
lume	în	care	toți	am	arăta	la	fel,	în	care	toți	am	fi	la	
fel	de	inteligenți	și	fiecare	ar	fi	celălalt.	Cel	puțin	plic-

tisitoare	dacă	nu	periculoasă.	
Chiar	 dacă	 presupunem	

că	aceste	nanotehnologii	și	ingi-
nerii	 genetice	 vor	 eradica	 pen-
tru	totdeauna	boala,	durerea	sau	
îmbătrânirea	fizică,	atunci	când	
vorbim	 de	 nemurire	 intrăm	 pe	
un	 teritoriu	 mult	 mai	 profund	
decât	simpla	prelungire	a	vieții	
cu	câteva	decenii	sau	chiar	sute	
de	ani.	Dacă	vrem	să	vorbim	în	

cel	mai	 serios	mod	posibil	despre	sosirea	noastră	 în	
pământul	nemuririi	va	trebui	să	înlocuim	acest	corp	
material	și	să	ne	transferăm	informația	genetică	într-
un	super-computer;	în	câteva	cuvinte	să	ne	transferăm	
identitatea	într-o	lume	virtuală.	Și	aici	apar	probleme-
le	serioase.	Cât	de	sigure	vor	fi	acele	corpuri	virtuale?	
Vor	putea	fi	copiate	sau	 furate?	Cât	 la	sută	din	acel	
eu	 virtual	 va	 reproduce	 ființa	 noastră	 din	 realitatea	
obiectivă?	La	toate	aceste	întrebări	vom	găsi	posibile	
răspunsuri	în	partea	a	doua.	(Va urma...)

               Fr. Florin BODE
Vicerector

lucruri	 interesante	despre	acesta	din	urmă.	Întâi	că	
era	un	Om	care,	 în	mod	continuu,	dădea	naştere	 la	
ceva.	Chiar	dacă	nu	poseda	prea	mult	simţ	organiza-
toric,	avea	un	suflet	care	zămislea	permanent	proiec-
te,	planuri	şi	situaţii	în	beneficiul	altora.	În	al	doilea	
rând,	acesta	era	un	Om	cu	o	capacitate	extraordinară	
de	 a	 păstra	 şi	 de	 a	 însoţi	 destinele	 altora:	 era	 per-
manent	la	curent	cu	numeroase	situaţii	existenţiale,	
cu	probleme,	cu	bucurii	şi	tristeţi	de-ale	altora,	chiar	
dacă	ştia	să	rămână	foarte	discret.	

      Pr. Cristian SABĂU
Asistent Spiritual

(continuare în pag. 4)

AU TRECUT DOUA MII DE ANI, 
DAR ÎNTRUPAREA DOMNULUI 

DE ABIA CĂ A ÎNCEPUT
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Intra	 în	vârful	picioarelor	 în	vieţile	oamenilor,	
ascultând,	primind,	sfătuind,	însoţind	şi	încercând	să	
ajute	cum	putea	sute	de	preoţi,	de	călugăriţe	şi	de	laici.

Am	descoperit	un	articol	pe	care	l-a	scris	el	pen-
tru	 revista	 „Cor	 Cordis”	 a	 Seminarului	 din	 Padova.	
Pentru	că	tocmai	am	sărbătorit	–la	Crăciun-	Întruparea	
Domnului	şi	pentru	că,	de	asemenea,	contextul	revistei	
noastre	se	adresează	tot	unor	seminarişti,	intenţionez	
să	vă	propun	 câteva	 fragmente	din	 această	 scriere	 a	
lui.	Înainte	de	a	reda	cuvintele	pr.	Zanon,	mai	specific	
două	lucruri.	Cuvântul	„Întrupare”	se	referă	la	cobo-
rârea	într-un	trup	omenesc	a	Fiului	lui	Dumnezeu.	În	
al	doilea	rând,	acest	mister	al	Întrupării	îl	fascina	şi	îl	
mira	permanent	pe	pr.	Giuseppe,	care	
vorbea	adesea	despre	această	taină.

	„Cel	dintâi	lucru	asupra	căruia	
trebuie	să	reflectăm	este	măreţia	eve-
nimentului	cu	care	se	măsoară	istoria	
noastră.	Evenimentul	care	împarte	is-
toria	este	venirea	lui	Cristos,	este	Naş-
terea	lui.	Nu	a	fost	naşterea	unui	om,	
fie	el	şi	cel	mai	mare	om,	ci	Naşterea	
Omului-Dumnezeu:	 Isus.	 În	 drumul	
greu	 şi	 nesigur	 al	 istoriei	 omeneşti,	
apare	 o	 lumină	 în	 noapte,	 iar	 cântul	
îngerilor	vesteşte	pace	pentru	oamenii	
iubiţi	 de	Domnul:	«Iată,	vă	vestesc	o	
mare	 bucurie:	 vi	 s-a	 născut	 Mântui-
torul	care	este	Cristos	Domnul.	Îl	veţi	găsi	înfăşat	şi	
culcat	în	iesle”	»

Dumnezeu	vine	să	mântuiască,	devine	Emanu-
el,	 adică	Dumnezeu-cu-noi.	Şi,	 cu	 toate	 acestea,	 nu-
şi	arată	 toată	puterea	şi	maiestatea	de	Dumnezeu:	se	
arată	ca	un	copil	care	este	înfăşat	în	scutece,	ca	semn	
al	slăbiciunii.	Mântuirea	omului	pleacă	de	la	micimea	
unei	seminţe.

După	două	mii	de	ani,	stilul	lui	Dumnezeu	con-
tinuă:	prezenţa	lui	Dumnezeu	este	încă	germinală,	ne-
putincioasă,	ca	o	propunere,	ca	o	promisiune.	În	fiecare	
dintre	noi,	Dumnezeu	este	încă	un	copil,		în	familiile	

noastre,		în	comunităţile	noastre,		în	Biserica	univer-
sală.	E	nevoie	să	acceptăm	acest	stil	al	lui	Dumnezeu.	
E	nevoie	 să	 facem	 tăcere,	 să	 depunem	 toată	 atenţia	
pentru	 a-i	 recunoaşte	 prezenţa	 germinală,	 e	 nevoie	
să	avem	încredere	în	această	sămânţă	care	creşte,	în	
acest	ferment	ce	transformă.

Într-un	Seminar	Teologic	se	lucrează	pentru	a	
continua	Întruparea.	Fiecare	tânăr	care	parcurge	dru-
mul	ce	îl	conduce	spre	preoţie	este	un	om	la	care	au	
ajuns	semnele	umane	pe	care	Cristos	le	continuă	prin	
intermediul		prezenţei	Sale	în	Biserică.	Seminaristul	
este	un	om	care	L-a	întâlnit	pe	Cristos	în	familia	sa,	în	
parohia	din	care	face	parte,	prin	intermediul	mărturi-

ei	unui	preot	-	a	găsit	Cuvântul	lui	Dum-
nezeu,	a	cunoscut	puterea	sacramentelor	
şi	darul	lăuntric	al	Spiritului	Sfânt.	

Seminaristul	 este	 un	 tânăr	 ce	 a	
experimentat	în	fragilitatea	propriei	per-
soane,	 chiar	 şi	 în	 slăbiciunea	 păcatului	
faptul	că	Domnul	este		aproape,	iubeşte	
şi	mântuieşte.	Acest	tânăr	a	experimen-
tat	în	fragilitatea	propriei	persoane	chiar	
şi		în	slăbiciunea	păcatului,		că	Domnul	
este	aproape,	că	iubeşte	şi	că	mântuieşte.		
Tocmai	din	această	experienţă	personală	
a	mântuirii	 se	 naşte	 dorinţa	 de	 a	 le	 da	
altora	mărturie	despre	puterea	mântuirii	
care	vine	din	partea	Domnului.

Prin	urmare	un	seminarist	învaţă	să-şi	pună	în	
slujba	Domnului	Isus		propria	umanitate,	pentru	a	fi	o	
prelungire	[a	lui	Cristos]	între	oameni.	Seninătatea	şi	
pacea	lui,	milostivirea,	disponibilitatea	de	a	iubi	vor	
fi	semnul	care	va	face	credibil	cuvântul	pe	care-l	ves-
teşte,	 vor	da	mărturie	 că	 sacramentele	 sunt	 ferment	
pentru	a	reînnoi	viaţa.

Aşadar	Seminarul	[…]	nu	va		trebui	să	pregă-
tească	iniţiative	noi	şi	ieşite	din	comun,	ci	va		trebui	
să	trăiască	cât	mai	în	profunzime	menirea	sa	zilnică:	
aceea	de	a	deveni	instrument	pentru	ca	Întruparea	să	
continue,	urmând	acelaşi	stil	al	Întrupării”.

(urmare din pag. 3)

SEMINARIȘTI ORĂDENI ÎN PELERINAJ 
În	pragul	sărbătorilor	de	iarnă,	un	grup	de	opt	

seminariști	 ai	 Seminarului Teologic Greco-Catolic 
Sfinții Trei Ierarhi	 din	Oradea	 în	 frunte	cu	părinte-
le	Rector,	Anton	Cioba,	au	avut	privilegiul	de	a	face	
un	pelerinaj	în	diferite	orașe	din	Europa.	Acesta	s-a	
desfășurat	 în	perioada	25	decembrie	2018	–	8	 ianu-
arie	 2019.	 Scopul	 principal	 al	 acestei	 experiențe	 a	
fost	acela	de	a	stabili	legături	mai	puternice	în	cadrul	
comunității,	de	a	vizita	și	trăi	pentru	puțin	timp	în	sâ-
nul	altor	parohii	din	afara	țării,	dar	și	acela	de	a	face	
pentru	prima	dată	ceva	ce	nu	ai	mai	făcut	niciodată.	

	 Obiectivul	principal	 al	grupului	 a	 fost	 acela	
de	a	participa	la	Întâlnirea	Europeană	a	tinerilor	care	

a	fost	găzduită	anul	acesta	la	Madrid,	întrunirea	fiind	
organizată	de	către	comunitatea	călugărilor	din	Tai-
zé,	Franța.

Cu	 acest	 prilej,	miercuri	 26	 decembrie,	 gru-
pul	 de	 seminariști	 a	 dat	 start	 pelerinajului,	 prima	
destinație	fiind	Monaco,	Franța.	Ajunși	acolo,	comu-
nitatea	a	 fost	 întâmpinată	cu	mare	căldură	de	către	
părintele	 paroh	 Jean-Christophe	Genson,	 celebrând	
mai	apoi	Sfânta	Liturghie	în	parohia	Sfânta	Devota;	
pe	parcursul	zilei,	 s-au	vizitat	diferite	obiective	ale	
orașului,	 printre	 care	 amintim:	 grădinile	 tropicale,	
muzeul	Oceanografic,	Catedrala	„Sfântul	Nicolae”	și	
centrul	orașului.
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		 La	 finalul	 zilei	 petrecute	 la	 Monaco,	
seminariștii	și-au	continuat	drumul	pornind	spre	cea	
de-a	doua	destinație	 și	 anume	Madrid.	La	Madrid	a	
avut	loc	întâlnirea	amintită	anterior;	ajuns	la	destinație,	
grupul	a	fost	întâmpinat	de	către	responsabilii	Taizé,	
care	i-au	îndrumat	pe	seminariști	spre	parohia	care	îi	
va	găzdui	până	la	finalul	celor	patru	zile,	pe	parcursul	
cărora	cei	implicați	vor	participa	la	diferite	activități	și	
momente	de	rugăciune;	o	altă	bucurie	trăită	la	Madrid	
a	fost	întâlnirea	comunității	greco-catolice	de	români	
stabilită	pe	acele	meleaguri.

	 În	 dimineața	 zilei	 de	 1	 ianuarie,	 grupul	 a	
punctat	cea	de-a	treia	destinație	și	anume	mănăstirea	
benedictină	Montserrat,	unde	acesta	a	și	 înnoptat.	A	
doua	zi,	după	celebrarea	Sfintei	Liturghii	și	vizitarea	
mănăstirii	și	a	grădinilor	acesteia,	seminariștii	au	vizi-
tat	orașul	Barcelona.	Cel	mai	mare	impact	asupra	gru-
pului	l-a	avut	Bazilica	Sagrada	Familia,	aceasta	fiind	
o	 uriașă	 biserică	 din	 capitala	 Cataloniei,	 Barcelona.	
Imensa	clădire	este	încă	neterminată,	deși	se	lucrează	
la	ea	din	1882;	proiectul	original	al	bisericii,	a	fost	fă-
cut	de	arhitectul	Antonio	Gaudi,	care	a	lucrat	la	el	pes-
te	40	de	ani.	Estimările	inițiale	precizau	în	termeni	de	
câteva	sute	de	ani	pentru	terminarea	construcției;	An-
tonio	Gaudi	ar	fi	comentat	în	legătură	cu	acest	termen:	
„Clientul	meu	nu	se	grăbește”.	La	data	de	7	noiembrie	
2010,	Papa	Benedict	al	XVI-lea	a	sfințit	biserica	și	a	
ridicat-o	la	rangul	de	Basilica	Minor.	

	 În	cea	de	a	patra	destinație,	orașul	Cuneo,	Ita-
lia	seminariștii	împreună	cu	pr.	Rector	au	fost	găzduiți	
în	Seminarul	Romano-Catolic	din	oraș.	Aici,	au	par-
ticipat	 la	 Sfânta	 Liturghie,	 la	 finalul	 căreia	 au	 avut	
onoarea	de	a-l	întâlni	și	vorbi	personal	cu	dl.	Franco	
Mondino,	fiul	spiritual	al	lui	Padre	Pio,	faimos	caris-
matic,	deținător	al	mantiei	lui	Padre	Pio.	

Următoarea	destinație	a	pelerinajului	a	fost	Sta-
tul	Vatican,	 unde	 grupul	 a	 fost	 primit	 și	 găzduit	 pe	

parcursul	a	două	zile	 la	Colegiul	Pontifical	Pio	Ro-
meno.	În	prima	zi	a	șederii	în	Cetatea	Eternă,	grupul	
a	vizitat	capitala	Roma,	bucurându-se	de	frumusețile	
acesteia	 (Colosseum-ul,	Columna	 lui	Traian,	Fonta-
na	di	Trevi,	Panteonul	și	altele).	În	dimineața	zilei	de	
duminică	6	ianuarie,	seminariștii	au	avut	binecuvân-
tarea	de	a	participa	la	Sfânta	și	Dumnezeiasca	Litur-
ghie	oficiată	de	către	Sfântul	Părinte	Papa	Francisc.

	 La	întoarcerea	spre	casă,	grupul	a	mai	făcut	o	
vizită	la	Mestre-Veneția,	unde	a	întâlnit	comunitatea	
greco-catolică	de	români	împreună	cu	care	a	celebrat	
Sfânta	Liturghie.	Momentele	de	bucurie	trăite	precum	
și	încărcarea	sufletească	și	spirituală	dobândite	vor	fi	
fructificate	împreună	cu	întreaga	comunitate.	

 Robert CHIRILOAEI / Adalbert TÖRÖK
                               Anul II  /                        Anul I

SEMINARIȘTI ORĂDENI ÎN PELERINAJ
 PRIMUL OBIECTIV: MONACO

În	 cadrul	 pelerinajului	 de	 la	 Madrid	 a	
seminariștilor	orădeni	cu	ocazia	Întâlnirii	Europene	
Tinerilor,	organizat	de	călugării	de	la	Taizé,	am	po-
posit	o	zi	la	Monaco,	celebrul	oraș	de	pe	Coasta	de	
Azur.	În	dimineața	zilei	de	27	decembrie	am	vizitat	
Sanctuarul	 „Notre	Dame	de	Laghet”,	 cel	mai	mare	
sanctuar	marian	din	Sudul	Franței.	La	acest	sanctuar	
trăiesc	și	se	roagă	o	comunitate	de	călugărițe	bene-
dictine	 de	 „Sacré	 Cœur	 de	Montmartre”.	 După	 un	
scurt	 tur	 al	 sanctuarului-mănăstire	 în	 care	 am	aflat	
puțin	din	 istoricul	ei	și	 faptul	că	 ține	de	dieceza	de	
Nice,	 am	 servit	micul	 dejun	 în	 sala	 de	mese	 a	mă-
năstirii	 unde	am	 fost	primiți	 cu	 căldură	de	 surorile	
benedictine.	La	 plecarea	 din	mănăstire	 ne-am	 lăsat	
puțin	copleșiți	și	de	cântul	câtorva	surori	pe	care	le-

am	 surprins	 în	 capela	mănăstirii,	 chiar	 la	 ieșire	 și	
care	cântau	laudele.	Mai	apoi	am	coborât	în	centrul	
orașului	Monaco,	unde	este	situată	Biserica	„Sainte	
Devoté”	foarte	aproape	de	portul	central.	Acolo	am	
fost	 primiți	 cu	multă	 căldură	 și	 dragoste	 frățească	
de	 părintele	 Jean-Christophe	Genson	 care	 ne-a	 fă-
cut	un	scurt	istoric	al	zonei,	al	parohiei	și	respectiv	
al	bisericii.	Cu	acordul	părintelui	-și	pe	această	cale	
ținem	să-i	mulțumim	din	nou	pentru	ospitalitatea	de	
care	a	dat	dovadă	și	să-i	reamintim	că	invitația	de	a	
ne	vizita	rămâne	valabilă-	am	celebrat	Sfânta	Litur-
ghie	împreună	cu	pr.	rector	Anton	Cioba,	în	Biserica	
„Sainte	Devoté”.	(continuare în pag. 6)

Cristian CIULEA
Anul III
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PELERINAJUL ÎNCREDERII 
PE PĂMÂNT - MADRID 2018

	 M-a	mirat	 faptul	că	 în	 timpul	 liturghiei,	am	
fost	 „vizitați”	 în	mai	multe	 rânduri	 de	 grupurile	 de	
turiști	care	vizitau	zona	și	care,	intrând	în	capelă	ră-
mâneau	să	se	roage	împreună	cu	noi,	plăcut	surprinși	
în	același	timp	de	frumusețea	și	melodicitatea	cântu-
lui	bizantin.
	 După	 săvârșirea	 Sfintei	 Liturghii	 am	 pornit	
să	vizităm	orașul,	neputând	să	ratăm	ocazia	de	a	ne	
bucura	privirile	cu	frumusețile	unui	oraș	atât	de	ves-
tit.	Prima	dată	 am	vizitat	Palatul	
Princiar,	 o	 clădire	 reprezentativă	
din	 Monaco,	 datând	 din	 secolul	
al	XII-lea,	care	și	 în	prezent	este	
reședința	 prințului,	 care	 provine	
dintr-o	 dinastie	 nobilă	 de	 secole.	
Mai	 apoi	 ne-am	 decis	 să	 pătrun-
dem	 puțin	 în	 universul	 minunat	
al	florei	mediteranene,	așadar	am	
vizitat	Grădina	exotică	din	Mona-
co,	situată	deasupra	orașului	cu	o	
deschidere	de	vis	asupra	orașului	și	a	mării,	acolo	am	
văzut	unele	dintre	cele	mai	exotice	și	mai	frumoase	
plante	de	până	acum.	
	 Timpul	a	trecut	rapid	într-un	asemenea	oraș,	
așa	că	spre	după-amiază	am	vizitat	Catedrala	„Sfân-
tul	 Nicolae”,	 o	 minunăție	 de	 construcție	 din	 piatră	
combinată	cu	marmură.	Acolo	ne-am	rugat	 împreu-
nă	la	unul	dintre	altarele	laterale	și	am	terminat	prin	

	 Un	grup	de	opt	seminariști,	al	Seminarului	Te-
ologic	Greco-Catolic	„Sfinții	Trei	Ierarhi”	din	Oradea,	
în	frunte	cu	părintele	rector	Anton	Cioba,	au	participat	
în	perioada	28	decembrie	2018	-	01	ianuarie	2019,	la	Pe-
lerinajul	Încrederii	pe	Pământ,	cum	este	numită	Întâl-
nirea	Europeană	a	Tinerilor	organizată	an	de	an	de	co-
munitatea	călugărilor	de	la	Taizé,	Franța	în	orașele	mari	
din	Europa.	Anul	acesta	întâlnirea	a	
fost	 organizată	 în	 capitala	Spaniei,	
Madrid.
	 Comunitatea	 călugărilor	
din	 Taizé	 este	 o	 comunitate	 mo-
nastică	 creștină	 de	 bărbați	 care	
viețuiește	 în	 satul	Taizé,	Saône-et-
Loire,	 Bourgogne,	 Franța.	Aceasta	
a	 fost	 inițiată	 de	 fratele	 Roger	 în	
anul	 1940.	 În	 fiecare	 an	 milioane	
de	tineri	participă	la	programul	or-
ganizat	de	călugări	 la	mănăstirea,	devenită	centru	eu-
ropean	de	întâlnire	a	tinerilor.	Programul	durează	câte	
o	săptămână	și	cuprinde	activități	spirituale,	culturale,	
sociale	și	ecumenice.	Pe	lângă	programul	de	acasă	de	
la	ei,	călugării	organizează,	între	Crăciun	și	Anul	Nou	
o	 întâlnire	europeană	 la	care	participă	zeci	de	mii	de	

intonarea	 imnului	 de	 la	 vecernie	 „Lumină	 lină”.	
Părintele	 Jean-Christophe	Genson	 ne-a	 făcut	 turul	
catedralei,	ne-a	povestit	despre	toți	prinții	și	cei	din	
dinastia	 princiară	 care	 sunt	 îngropați	 în	 jurul	 alta-
rului,	iar	la	final	am	decis	să	ne	rămână	o	amintire	
frumoasă	făcând	o	poză	de	grup	pe	scările	din	fața	
catedralei.
	 Înainte	 de	 lăsarea	 serii	 am	 vizitat	 celebrul	
Muzeu	 Oceanografic	 din	 Monaco	 care	 este	 fondat	

în	anul	1910	și	care	se	află	chiar	pe	
marginea	mării,	oferindu-ne	la	fina-
lul	 turului	 un	 peisaj	minunat	 de	 pe	
acoperiș	spre	împrejurimi.
	 Cu	puțin	timp	inainte	de	îm-
barcare	și	de	continuarea	călătoriei,	
am	 trecut	 prin	 Târgul	 de	 Crăciun	
care	se	afla	foarte	aproape	de	Paro-
hia	„Sainte	Devoté”	unde	săvărșisem	
dimineața	 Sfânta	 Liturghie.	 La	 fi-
nal	 am	 luat	 cina	 împreună,	 ne-am	

încredințat	Bunului	Dumnezeu	 și,	 ocrotiți	 de	Prea-
sfânta	Fecioară,	am	continuat	drumul	spre	Madrid.
	 Pe	 această	 cale	 țin	 să	mulțumesc	părintelui	
rector	 și	 tuturor	 acelora	 care	 au	 făcut	 posibil	 acest	
frumos	pelerinaj	care	a	avut	în	obiectiv,	pe	lângă	În-
tâlnirea	Europeană	a	Tinerilor	la	Madrid	și	vizitarea	
unora	dintre	cele	mai	frumoase	țări	și	orașe	ale	Eu-
ropei	Occidentale.

tineri,	într-unul	dintre	marile	orașe	ale	Europei.	Tine-
rii	se	întâlnesc	pentru	a	deveni	purtători	ai	comuniu-
nii	în	rugăciune,	pentru	a	descoperii	alte	culturi,	pen-
tru	a	 înnoda	noi	prietenii	 și	pentru	a	 sărbătorii	Anul	
Nou	altfel.	În	fiecare	dintre	aceste	întâlniri,	una	dintre	
experiențele	memorabile	este	ospitalitatea,	atât	pentru	
tinerii	participanți,	cât	și	pentru	cei	care	le	deschid	ușa.

								La	Madrid,	grupul	nostru	a	fost	
primit	în	parohia	„San	Damaso”	de	că-
tre	părintele	Ron,	parohul	comunității	
și	de	către	părintele	Sebastian.	O	parte	
a	grupului	a	fost	cazată	în	casa	parohi-
ală	iar	o	altă	parte	în	sânul	unor	familii	
din	 parohie.	 Desfășurarea	 programu-
lui	de	dimineață,	a	început	prin	parti-
ciparea	tuturor	tinerilor	la	rugăciunea	
de	 dimineață	 urmată	 de	 o	 serie	 de	
activități	și	discuții	pe	grupuri,	bazate	

pe	anumite	texte	biblice.		 	 							
	 	Câteva	dintre	 temele	abordate	sunt:	„A	des-
coperi	izvorul	ospitalității	lui	Dumnezeu”,	„A	fi	atenți	
la	prezența	lui	Hristos	în	viețile	noastre”,	„A	ne	primi	
deschis	darurile	și	limitele”,	„A	găsi	în	Biserică	un	loc	
al	prieteniei”	și	„A	fi	generoși	în	ospitalitate”.

(urmare din pag. 5)



7Seminarium Varadiensis

SEMINARIȘTII ORĂDENI 
LA SFÂNTA LITURGHIE CU PAPA

După	activitățile	din	parohie,	 tinerii	au	parti-
cipat	la	workshop-uri	pe	diferite	teme,	organizate	în	
oraș.	Seara	se	încheia	cu	cina	și	rugăciunea	comună	
urmată	de	meditația	fratelui	Alois,	organizate	la	Fe-
ria	de	Madrid.

	 La	 cumpăna	 dintre	 ani,	 tinerii	 din	 parohia	
„San	 Damaso”	 s-au	 rugat	 împreună	 pentru	 pace:	
„Spirite	Sfinte,	ajută-ne	să	aducem	pacea	unde	se	află	
opoziție	 și	 să	 facem	vizibilă,	prin	viețile	noastre,	o	
reflexie	 a	 compasiunii	 lui	Dumnezeu.”	Apoi	 a	 avut	
loc	un	„Festival	al	națiunilor”	unde	grupurile	partici-
pante	au	prezentat	câte	un	dans	sau	un	cântec	speci-
fic	țării	din	care	provin.	Aflați	la	Madrid,	grupul	de	
seminariști	s-a	bucurat	să	poată	întâlni	comunitatea	

greco-catolică	românească	din	localitate.	Așadar,	în	
ziua	de	duminică	30	decembrie	au	participat	la	Sfân-
ta	 Liturghie	 în	 Parohia	 greco-catolică	 românească	
„Botezul	 Domnului”	 din	 Madrid,	 al	 cărei	 păstor	
este	 părintele	 Vasile	 Buda.	 La	 finalul	 Liturghiei,	
seminariștii	 au	 încântat	 comunitatea	 cu	un	 concert	
de	colinde,	apoi	au	luat	prânzul	împreună	cu	ei.

Întâlnirea	Europeană	a	Tinerilor	a	adus	roade	
bogate	 în	 viețile	 tinerilor	 participanți.	 Următoarea	
va	avea	loc	în	Varșovia,	Polonia,	în	perioada	28	de-
cembrie	2019	-	01	ianuarie	2020,	aceasta	urmând	să	
fie	cea	de-a	42-a	întâlnire.

	 „Dumnezeu	se	propune,	nu	se	impune;	lumi-
nează,	nu	orbește.	Este	întotdeauna	mare	tentația	de	
a	confunda	lumina	lui	Dumnezeu	cu	luminile	lumii”.	
Sunt	cuvintele	Sfântului	Părinte	Papa	Francisc	rostite	
la	omilia	Sfintei	Liturghii	din	solemnitatea	Epifaniei,	
celebrată	duminică,	6	ianuarie	2019,	în	Bazilica	Sfân-
tul	Petru	din	Roma.	La	acest	eveniment	au	participat	
și	seminariștii	orădeni	împreună	cu	rectorul	lor,	aflați	
în	pelerinaj.
	 Sfânta	 Slujbă	 din	 Bazilica	 Vaticană	 a	 fost	
foarte	înălțătoare	și	profundă,	ținând	cont	de	coruri-
le	care	o	animau	și	numărul	mare	de	clerici	care	au	
concelebrat	cu	Sfântul	Părinte.	Putem	spune	că	a	fost	
„o	oglindire	a	cerului”		așa	cum	se	obișnuiește	să	se	
afirme	în	tradiția	bizantină	despre	Sfânta	Liturghie.	
	 În	 cadrul	 slujbei	 pontificale,	 după	 procla-
marea	 Evangheliei,	 cu	 pericopa	 venirii	Magilor	 din	
Răsărit,	diaconul	a	cântat	în	limba	latină	„Anunțarea	
Paștelui	și	a	celorlalte	sărbători	mobile”	ale	anului	li-
turgic.	Lecturile	biblice	au	fost	proclamate	în	engle-
ză,	spaniolă	și	latină	–	specific	zilei	în	care	Biserica	
sărbătorește	 arătarea	 Domnului	 la	 toate	 neamurile,	
iar	 intențiile	de	 la	Rugăciunea	credincioșilor	au	 fost	
rostite	 în	 limbile	 chineză,	 poloneză,	 ebraică,	 portu-
gheză	 și	 swahili.	 După	 celebrarea	 euharistică,	 papa	
s-a	 arătat	 mulțimii	 adunate	 în	 Piața	 Sfântu	 Petru,	
de	 la	 fereastra	 apartamentului	 pontifical	 din	Palatul	
Apostolic,	 pentru	 a	 recita	 la	 ora	 12.00	 rugăciunea	
”Îngerul	 Domnului”.	 La	 finalul	 rugăciunii,	 Sfântul	
Părinte	și-a	exprimat	solidaritatea	 față	de	 imigranții	
aflați	pe	navele	din	Marea	Mediterană,	în	drum	spre	
Europa.	În	același	timp	a	transmis	urările	sale	Biseri-
cilor	Răsăritene	care	sărbătoreau	Nașterea	Domnului.	
Suveranul	Pontif	a	 transmis	un	cuvânt	de	 încurajare	
și	 participanților	 la	manifestarea	 folclorică	 dedicată	
Epifaniei,	organizată	în	acest	an	pe	Via	della	Concili-
azione,	de	regiunea	italiană	Abruzzo.
	 După	 aceste	 momente	 de	 profundă	 trăire	
spirituală	 în	 cetatea	 eternă,	 grupul	 de	 seminariști	

împreună	 cu	 părintele	 rector	 s-au	 retras	 spre	 Co-
legiul	 Pontifical	 Pio	 Romeno,	 unde	 erau	 găzduiți.	
Acesta	găzduiește	de	mai	bine	de	o	jumătate	de	veac	
seminariști	 români,	 care	merg	 la	Roma	pentru	 a-și	
desăvâși	studiile	și	a	se	specializa	în	diferitele	dome-
nii	ale	Sfintei	Teologii.	
	 În	cursul	după-amiezii,	au	vizitat	câteva	din	
bogățiile	Romei,	cum	ar	fi	Fontana	di	Trevi,	Colose-
um-ul,	Columna	lui	Traian	și	Catedrala	Romei	–	San	
Giovanni	in	Lateranno.	
	 Pentru	toate	acestea	îl	lăudăm	pe	Domnul	și	îi	
mulțumim.		

Patrik NAGY
Anul II

Cristian HODUȚ / Mihai MICLĂUȘ 
Anul IV



8 Seminarium Varadiensis

COLECTIVUL DE REDACŢIE
Coordonator: Pr. Anton CIOBA
Redactor: Sergiu CHIRILOAEI 

Tehnoredactor:  Paul MĂRINCEAN
Din redacție: Fr. Florin BODE, Pr. Anton RUS, Pr. Cristian SABĂU, Cristian CIULEA 

ADRESA REDACŢIEI
Seminarul Teologic Greco-Catolic,

Parcul Traian, 20, Oradea, Bihor, România.
E-mail: seminaroradea@yahoo.com

www.seminaroradea.ro

VIZITA COMUNITĂȚILOR 
GRECO-CATOLICE DIN
MADRID SI MENSTRE 

	 În	 pelerinajul	 nostru	 Madrid-Roma	 am	
avut	șansa	-ca	seminariști-	să	participăm,	în	ulti-
ma	duminică	din	2018,	la	Sfânta	Liturghie	greco-
catolică	în	comunitatea	românească	din	Madrid,	
iar	data	de	7	ianuarie	2019	la	Sfânta	Liturghie	din	
Parohia	 greco-catolică	 românească	 din	Mestre-
Veneția.	
	 În	Madrid	am	fost	întâmpinați	de	părinte-
le	Vasile	Buda	și	de	comunitatea	acestuia.	Sfânta	
Liturghie	a	fost	celebrată	de	părintele	rector	care	
a	 ținut	 și	 cuvântul	de	 învățătură	 și	de	către	pă-
rintele	Vasile	Buda,	parohul	comunității.	A	fost	
animată	de	către	corul	seminarului	Schola	Can-
torum.	La	finalul	acesteia	corul	a	ținut	un	scurt	
recital	de	colinde.	Toate	înspre	mai	marea	bucurie	
a	credincioșilor,	pentru	care,	prezența	unui	grup	
de	seminariști	români	în	mijlocul	lor	a	fost	o	nou-
tate.	Drept	mulțumire,	părintele	rector	a	înmânat	
preotului	paroh	Medalia	Jubiliară	a	Seminarului	
nostru,	în	amintirea	celor	225	de	ani	de	la	fonda-

re,	aniversați	anul	trecut.	Totul	s-a	terminat	cu	o	
agapă	frățească	pregatită	de	credincioșii	din	pa-
rohie,	timp	în	care	seminariștii	au	avut	ocazia	să	
vorbească	cu	enoriașii,	să	le	afle	istoria	ba	chiar	
mai	mult,	unii	au	reușit	să	își	găsească	consăteni	
printre	ei.
	 În	Mestre,	 am	 fost	 primiți	 de	 către	 pă-
rintele	Vasile	Barbulovici,	paroh	al	uneia	dintre	
cele	mai	 vechi	 comunități	 de	 români	 înființate	
în	 Italia.	 Bucuria	 revederii	 a	 fost	 și	 mai	 mare	
deoarece	părintele	Barbulovici	 este	unul	 dintre	
binefăcătorii	și	prietenii	seminarului	orădean.	
	 Realitatea	 întâlnită	 în	aceste	comunități,	
nu	este	prea	cunoscută.	Regăsim	români	cărora	
nu	le	este	foarte	ușor,	deoarece	dorul	de	casă	și	
de	țară	îi	macină,	însă	mai	găsesc	o	speranță	în	
stâlpul	principal	care	este	Dumnezeu.	Pentru	ei,	
întâlnirea	de	la	Biserică	este	importantă	și	pen-
tru	că	pot	să	își	exprime	crezul	în	propria	limbă	
și	în	propriul	rit.	

Sabin CICȘA
Anul IV


