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2017 – ANUL JUBILEELOR
Viața noastră este alcătuită din clipe, ore, zile
și ani. La finalul fiecărui an, ne uităm în urmă și, după
ce tragem linie, realizăm că în cele 365 de zile am
avut ocazia să trăim experiențe banale și/sau deosebite; bune și/sau mai puțin bune. Unele lucruri care se
întâmplă ne rămân în minte, altele sunt uitate imediat.
Pornind de la faptul că orice experiență trăită are un
rost în viața noastră, este important să medităm atât
la cele bune cât și la cele mai puțin bune și, la lumina
reflecției, să fim mai determinați să
ne transformăm în fiecare zi, pentru
a ajunge la cea mai bună variantă a
noastră.
Anul 2017 este un an al Jubileelor. Este un an al aniversărilor.
Este un an al cifrelor rotunde. În acest
an am putut să ne amintim de felul în
care Dumnezeu lucrează în Biserică… de felul cum, de fapt, Dumnezeu
lucrează în viața noastră. Anul 2017
ne-a provocat la aducere aminte. Ne-a
provocat să ne întoarcem în istorie
pentru ca, reparcurgând-o, să putem
înțelege mai bine prezentul și să luăm
decizii pentru viitor.
În anul 2017 se aniversează
400 de ani de la fondarea Ordinului
călugărilor Bazilieni. Se împlinesc 240 ani de la întemeierea Episcopiei Greco-Catolice de Oradea. Se
împlinesc 225 de ani de la întemeierea Seminarului
nostru. Se împlinesc 100 de ani de la aparițiile Sfintei Fecioare la Fatima. Desigur că aceste aniversări nu
sunt singurele care merită atenția noastră dar sunt cele
care ne privesc pe noi în mod deosebit.
Pentru comunitatea Seminarului nostru a fost
și încă este un an de har. Un an în care am devenit mai
conștienți de misiunea pe care Cristos a încredințat-o
apostolilor și continuă să ne-o încredințeze și nouă astăzi. Prin activitățile pe care le-am făcut în anul jubiliar 225, am încercat să vedem seminarul nostru și

acțiunea formativă și comunitară zilnică în perspectiva
invitației lui Isus adresate lui Petru: Paște oile mele!
Paște mielușeii mei! (In 21, 15-17). Aici, în seminar,
viitorii preoți se pregătesc pentru a deveni păstori. Se
pregătesc pentru a putea răspunde invitației divine de
a paște turma care le va fi încredințată, iar acest lucru
se întâmplă de 225 de ani. Iată de ce este important
să-i mulțumim acum, la ceas aniversar, lui Dumnezeu
pentru darurile ce ni le dă. O vocație –un seminarist,
un preot– este un dar pe care Dumnezeu îl face Bisericii Sale. Este un dar
pe care Dumnezeu i-l oferă omenirii.
Este un dar pe care Dumnezeu ni-l oferă nouă, tuturor!
Ne apropiem de încheierea
Jubileului 225, eveniment care se va celebra în Catedrala Sf. Nicolae din Oradea, biserica mamă a întregii Eparhii,
în data de 6 decembrie 2017, de Sărbătoarea Patronului Eparhiei de Oradea,
Sfântul Nicolae. Este o sărbătoare a
întregii Eparhii de Oradea, nu doar a
Seminarului. Este o sărbătoare pe care
o vom celebra împreună cu toți oaspeții
din țară și străinătate: mitropoliți, arhiepiscopi, episcopi, preoți, seminariști
și laici deopotrivă. Este o sărbătoare în
care ne vom opri pentru o clipă și vom aduce mulțumiri
solemne lui Dumnezeu, prin Sfânta Euharistie pe care
o vom celebra (euharistie în limba greacă înseamnă
mulțumire), pentru darul preoției oferit Bisericii Sale
de-a lungul anilor. Îi vom mulțumi pentru toți preoții
care s-au format în seminarul nostru dar și pentru cei
care (încă) nu au devenit preoți. Îi vom mulțumi pentru seminariștii noștri și, desigur, îl vom ruga ca nici de
acum înainte să nu lase turma Sa fără păstori și să cheme lucrători noi în secerișul Său, pentru că este mult,
iar lucrătorii sunt puțini!
(continuare în pag. 2)

Pr. Anton CIOBA,
Rector
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(urmare din pag. 1)

Mulțumim tuturor acelora care s-au gândit la noi în acest an jubiliar și ne-au sprijinit.
Le mulțumim celor care ajută la procesul formativ din seminar în toate modalitățile posibile și îi asigurăm pe fiecare de prețuirea noastră
și de pomenirea în rugăciune!
Vă așteptăm să celebrăm împreună încheierea Jubileului 225!
Programul liturgic de încheiere al Jubileului, la Catedrala Sf. Nicolae Oradea, animat
de toți seminariștii greco-catolici din România
este următorul:

Marți, 5 decembrie 2017
18.00 – Acatistul Sfântului Nicolae
18.45 – Vecernia cu Litie și venerarea moaștelor
Sfântului Nicolae
Miercuri, 6 decembrie 2017 (Hramul Catedralei
Sf. Nicolae)
10.00 – Sfânta Liturghie Arhierească de încheiere a
Jubileului 225
În cadrul Sfintei Liturghii:
- seminariștii anului I vor fi înveșmântați de către PS
Virgil Bercea cu reverenda;
- seminariștii anului III vor fi hirotesiți lectori;
- seminariștii anului IV vor fi hirotesiți ipodiaconi.

SCHIMBAREA DE SEX CHIAR
SCHIMBĂ OMUL CU ADEVĂRAT?
Trăim într-o cultură în care subiecte ca și
schimbarea de sex, acceptarea căsătoriilor homosexuale, apariția unui al treilea sex sunt lucruri
obișnuite în societățile noastre post-moderne și nu
mai suscită întrebări sau analize aprofundate decât
într-o mică parte a populației care încă mai este fidelă unor valori umane și creștine, considerate de
cei mai mulți depășite și împotriva evoluției omului
actual. Putem vorbi nu numai de niște revendicări
nelegitime ale celor care susțin aceste teorii, ci de
o adevărată schimbare de mentalitate socială unde,
fiind zilnic bombardate cu mesaje evidente sau subliminale care promovează această ideologie a genului, majoritatea persoanelor nu își mai pun întrebări asupra efectelor nocive care rezultă din această
schimbare radicală, ascunzându-se după indiferentul „Atât timp cât nu mă afectează direct, nu am
nimic cu ei... fiecare este liber să facă ce vrea.”
Ceea ce m-a convins că aceste chestiuni legate de esența persoanei umane nu sunt doar niște
modificări ale unor părți ale persoanei umane, sau
ale unor viziuni asupra libertății acesteia ci atinge
însăși esența ființei supuse unor astfel de intervenții
este cazul unui belgian care, nemaiputând să suporte suferința provocată de schimbarea de sex la care a
fost supus, a cerut să fie eutanasiat. Nathan Verhelst
s-a născut fată într-o familie cu trei băieți și în care
părinții îl așteptau pe al patrulea. Își doreau atât de
mult un alt băiat, încât nu au putut accepta ideea că
au o fată. Astfel micuța Nancy, cum o botezaseră,
trăia mereu cu dorința profundă de a deveni băiat.
În 2009, a trecut la fapte și a început transformarea în Nathan. Au fost nevoie de trei operații pentru a realiza această transformare dar după prima
intervenție, a rămas perplex la vederea rezultatului:
„Am pregătit dulciuri pentru a sărbători noua mea
2

naştere, dar, prima dată când m-am văzut în oglindă, am avut o aversiune faţă de noul meu corp”, a
povestit Nathan unui jurnalist care i-a scris povestea. „Două cicatrici uriaşe, pe piept, erau martorele
unei crize de identitate: Nancy nu mai era.” continuă el. După cea de-a treia intervenție, Nathan a
rămas îngrozit de ceea ce medicii au „construit”:
„Nu vreau să fiu un monstru” au fost primele lui
cuvinte după ce a văzut hidosul rezultat. Nici pe
de parte nu se simțea bărbatul complet pe care și-l
dorise, corpul refuzând transplantul.
În anul 2013, mutilat și măcinat de durerile
fizice și suferința psihică, Nathan a cerut medicilor să-i ofere măcar un sfârșit demn. Deoarece în
Belgia legea permite medicilor „să ajute” pacientul
să moară dacă acesta suferă insuportabil fizic sau
psihic, a cerut să fie eutanasiat. În cazul lui Nancy/
Nathan Verhelst, eutanasia a venit prin injecţie letală, invocată pe motivul „suferinţei psihologice
insuportabile”. Conform site-ului semneletimpului.ro, ziarele din Belgia au dezvăluit cum, chiar
și cu câteva ore înainte să moară, Nancy/Nathan
vorbea despre cum, de când s-a născut „a fost fetiţa
pe care nu o voia nimeni”, iar mama sa se plângea
că nu avea încă un băiat. Aceleași relatări spun că,
la aflarea veștii privind decesul lui Nancy/Nathan,
femeia care i-a dat naștere spunea că „moartea ei
nu mă afectează (…) când am văzut-o prima dată
pe Nancy, visurile mele au fost spulberate. Era așa
de urâtă. Am trecut printr-o naștere-fantomă. Pentru mine, acesta este un capitol încheiat. Nu simt
durere, nici îndoială, nici remușcări. Nu am fost
niciodată legate, prin urmare nu simt că am pierdut
ceva”.
Iată, deci, unde poate duce această dorință
a omului de a se considera stăpânul naturii umane
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și convingerea lui că totul poate fi reconstruit. Din păcate, sunt foarte multe persoane
care trăiesc o adevărată drama după o astfel de
operație dar care nu ajung în spațiul public fie
din lipsa de atenție a mijloacelor mass-media, fie
pentru că promotorii acestei ideologii fac tot posibilul ca aceste nereușite să nu fie cunoscute de
opinia publică și astfel ei să-și poată susține, în
continuare, opiniile și teoriile considerate infailibile. Oare câte greșeli de acest gen vom mai
face până să ne convingem că există o natură pe
care, oricât am dori să o stăpânim și să o modificăm, nu vom reuși. Pretenția de a depăși această diferență ontologică rămâne doar o tragică
iluzie. Sunt multe lucruri în viața noastră care
depind în totalitate de alegerile noastre. Dar nu
totul! Sunt lucruri pe care noi nu le-am ales și
care ne caracterizează ființa și istoria personală:
părinții, locul nașterii, codul nostru genetic, culoarea pielii etc. Între toate acestea se încadrează
și faptul de a fi bărbat sau femeie, cu o structură cromozomică determinată; este un dat care
precede orice posibilă alegere
din partea noastră. Nu putem
să ne alegem sexul; ele se impun conștiinței noastre ca un
dat, înainte de orice posibilitate de a alege a persoanei.
Oricât ne-am strădui și orice
am face sunt lucruri și fenomene pe care nu le vom putea
stăpânii niciodată, deoarece nu noi le-am creat.
Nu cunoaștem structura persoanei umane atât de
profund încât să știm cu precizie întreg arsenalul
de emoții, reacții, trăiri interioare și posibilele rezultate care decurg dintr-o modificare radicală a
acestora. Văzând că nu poate cunoaște și controla
universul spațial imens, omul, în aceste ultime
decenii, s-a reorientat spre universul interior cu
speranța că-l va putea poseda în totalitate. Totuși,
de multe ori, acest univers interior al omului,
conștient sau inconștient, poate fi mult mai profund și cu mai multe semne de întrebare decât cel
exterior cunoscut până acum, care, de obicei, se
supune regulilor fizicii și ale matematicii. La fel
cum în universul fizic sunt locuri și timpuri în
care nu vom putea niciodată ajunge, sunt limite
în interiorul nostru pe care niciodată nu le vom
putea depăși sau modifica.
Este foarte interesantă analiza doctorului
Paul McHugh, profesor de psihiatrie la spitalul
american Johns Hopkins și fost președinte al
consiliului pentru bioetică, în timpul mandatului
prezidenţial al lui George W. Bush, care arguSeminarium Varadiensis

mentează un răspuns negativ. CharismaNews îl
citează spunând că „Nu este limpede în ce fel
sentimentele unui pacient care se consideră a fi
o femeie închisă într-un corp de bărbat diferă de
sentimentele unei paciente cu anorexie nervoasă care se consideră obeză, deși este silfidă și
epuizată fizic. Nu facem liposucţii anorexicelor.
De ce să amputăm organele genitale ale acestor
bieţi oameni? Cu siguranţă, defectul ţine de minte, nu de organ”. Sigur că, astfel de poziții pot
fi, astăzi, supuse unor acuze de discriminare și
jignire aduse persoanelor care, dintr-un motiv
sau altul, au recurs la astfel de intervenții și pe
care nu le mai putem numi „bolnave”. Dar dacă
medităm mai profund, ar trebui să ne întrebăm
dacă nu ar fi mai bine să analizăm in primul rând
cauzele unor astfel de deviații și să ajungem la
rădăcina lor primară decât să ne spălăm pe mâini și să considerăm normale toate aceste efecte
dezastruoase pentru omul zilelor noastre? Da, e
mult mai ușor să îi spunem celuilalt că tot ceea
ce face e bine și normal decât să-l luăm aproape
și să-i explicăm unde greșește
sau ce ar putea îmbunătăți la
persoana sa. Necesită timp, implicare, răbdare și multă, multă
iubire. Majoritatea dintre noi
nu dispunem de toate acestea și
atunci în spatele unui răspuns
simplu: „Te înțeleg... nu e nimic
greșit în ceea ce faci!” ascundem indiferența și lipsa noastră de interes și dragoste pentru celălalt. Într-o societate atât de individualistă precum cea de azi vom primi din ce
în ce mai multe încurajări și laude chiar și atunci
când nu vom face ceva bine deoarece lumea nu
are timp și curaj să ne corecteze. Aplauzele necesită mai puțin timp și energie decât o discuție
în care să-l înțelegem pe celălalt și să-l ajutăm
să devină cea mai bună variantă a lui. Dar mă
întreb și vă întreb: oare aceasta este atitudinea
corectă față de cei de lângă noi? Oare aceasta
ne cere Dumnezeu când ne spune să ne iubim
aproapele ca pe noi înșine? Oare oamenii de azi
au mai mare nevoie de aplauzele noastre sau de
iubirea și de cuvintele noastre care să-i ajute să
se corecteze și să evolueze? Care este atitudinea
corectă a noastră a creaturilor: să ne aplaudăm între noi chiar și când greșim sau să ne corectăm
cu iubire, ca mai apoi să-l aplaudăm împreună pe
Dumnezeu-Creatorul? Vă rog să vă răspundeți fiecare în interiorul vostru... fără să vă aplaudați!
Fr. Florin BODE,
Vicerector
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ŞCOALA ALTFEL ŞI ZIUA PORȚILOR DESCHISE
LA SEMINARUL DIN ORADEA
În cadrul programului Şcoala altfel, elevii
clasei a IX-a A de la Liceul Greco-Catolic „Iuliu
Maniu” din Oradea, au vizitat Seminarul GrecoCatolic Oradea din același oraș.
Însoțiți de d-na lor dirigintă, prof. Monica
Blaga şi de pr. Cristian Tiseliță,
asistentul spiritual al liceului,
elevii au păşit pe poarta seminarului, curioşi să afle cât mai
multe despre instituția în care se
formează viitorii preoți.
Au fost întâmpinați în
Capela Seminarului, unde li s-a
făcut o prezentare a Facultății
de Teologie Greco-Catolica şi a
Seminarului, ascultând de asemenea şi mărturia
vocațională a doi seminarişti.
Au vizitat apoi secretariatul, sala de consiliu, biblioteca, Capela Thabor, câteva săli de

curs - asistând pentru câteva momente la un curs
ce era în desfăşurare, precum şi unele camere
destinate locuirii seminariştilor.
Vizita s-a încheiat în aula Magna, unde
elevii şi-au continuat activitățile destinate programului Şcoala altfel.
În cadrul prezentării seminarului, d-na dirigintă Monica Blaga a primit din partea pr.
Anton Cioba, rectorul seminarului şi fost elev al Liceului GrecoCatolic „Iuliu Maniu” Oradea,
Medalia Jubiliară 225, ca semn
de prețuire pentru munca de formare a multor preoți pe care i-a
educat pe când aceştia studiau în liceu.
În cadrul acestui proiect şi alte clase de
elevi vor vizita Seminarul nostru.
Redacţia

PS VINCENT DOLLMANN,
OASPETE DE SEAMĂ AL SEMINARULUI ORĂDEAN
Aflat la Oradea pentru Întâlnirea Uniunii Mondiale a Profesorilor Catolici, desfășurată
la Seminarul Teologic din Oradea în perioada
10-12 noiembrie 2017, PS Vincent Dollmann,
episcop auxiliar de Strasbourg, Franța, a celebrat vecernia de sâmbătă seara, 11 noiembrie, alături de seminariștii orădeni, în Capela Seminarului „Sfinții Trei
Ierarhi:Vasile,Grigore și Ioan”
din Oradea.
Excelența Sa, PS Dollmann, este asistentul eclezial al
Uniunii Mondiale a Profesorilor
Catolici, asociație ce reunește
profesori catolici de pe diferitele
continente ale pământului. Între
anii 2009 – 2012 a lucrat la Roma
în cadrul Congregației pentru Educația Catolică,
după care s-a întors la Strasbourg pentru a fi episcop auxiliar și în același timp rector al Seminarului din Strasbourg.
La slujba Vecerniei, Preasfinția Sa a
participat cu bucurie și admirație față de cântul bizantin și de celebrările orientale. La finalul slujbei a adresat câteva cuvinte încurajatoa4

re seminariștilor și formatorilor, asigurându-i
de apreciere și de comuniunea în rugăciune. În
același timp, în calitate de rector, i-a invitat pe
seminariști „să aibă curaj și să fie fideli” pe drumul pe care se află.
La Slujba Vecerniei au participat și membrii Consiliului Uniunii Mondiale a Profesorilor
Catolici – profesori proveniți
din Belgia, Italia, Islanda, Filipine, care s-au arătat foarte
încântați de spiritualitatea
orientală. De altfel, toți au
participat și a doua zi, duminică, 12 noiembrie, la Sfânta
Liturghie Arhierească din
Catedrala Sf. Nicolae, unde a
avut loc hirotonirea părintelui Mirel Demian.
Preasfințitul Virgil Bercea a oferit
Excelenței Sale Vincent Dollmann Diploma
Omagială Sfinții Vasile, Grigore și Ioan, precum și Medalia Jubiliară și Crucea Pectorală
Jubiliară, însemne ale Jubileului aniversar al celor 225 de ani de la fondarea seminarului nostru.

Redacția
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PR. MIREL DEMIAN,
NOU PREOT FORMAT ÎN SEMINARUL ORADEAN
Sub egida Jubileului celor 225 de ani de
la înființarea Seminarului Greco-Catolic „Sfinții
Trei Ierarhi Vasile, Grigore și Ioan” din Oradea,
a avut loc duminică, 12 Noiembrie 2017, la Catedrala Sfântul Nicolae din Oradea, hirotonirea
întru preoție a tânărului Mirel-Mihai Demian prin
punerea mâinilor Preasfinţiei Sale Virgil Bercea,
episcopul greco-catolic de
Oradea. Alături de Preasfinţitul Părinte Virgil a slujit şi Excelenţa Sa Vincent Dollmann,
episcop auxiliar de Strasbourg, prezent în aceste zile la
Oradea pentru întâlnirea Uniunii Mondiale a Profesorilor
Catolici. Acesta a fost bucuros și emoționat, fiind prezent
pentru prima dată la o Liturghie și hirotonire de preot în ritul oriental.
Părintele Mirel-Mihai Demian s-a născut
în data de 7 februarie 1987 la Negreşti-Oaş, judeţul Satu-Mare. Între anii 2001-2005 a fost elev
al Liceului Teoretic Negreşti-Oaş. După absolvirea liceului a urmat cursurile Facultăţii de Sociologie şi Psihologie, specializarea Antropologie,
din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara. În
perioada 2008-2012 a urmat cursurile Facultăţii
de Teologie Greco-Catolică,
Departamentul Oradea, din
cadrul Universităţii ,,BabeşBolyai” Cluj-Napoca, nivel
licenţă şi master între 20092011, formându-se în același
timp în Seminarul Teologic
Major din Oradea. După terminarea studiilor în ţară a absolvit un Master în Liturgică
la Institutul Pontifical Oriental
din Roma, fiind alumn al Colegiului Pontifical Pio Romeno. Actualmente este
doctorand în cadrul aceluiași institut. Este căsătorit din 30 august 2015 și a fost hirotonit diacon
pe data de 19 martie 2017, în Catedrala Sfântul
Nicolae.
Părintele Mirel a fost condus către Sfântul Altar și prezentat ierarhului de către rectorul
seminarului nostru, Pr. Anton Cioba și de către
părintele Mihai Vătămănelu, vicarul general al
Seminarium Varadiensis

Eparhiei de Oradea. În timpul înconjurării Sfântului Altar, Corul Schola Cantorum al Seminarului
a interpretat cântările specifice hirotonirii: Mărire Ție Dumnezeul nostru…, Sfinților martiri… și
Isaia dănțuieșt... . Rugăciunile consacratoare au
fost rostite de către PS Virgil, alături de care și-a
impus mâinile pe capul noului preot și ES Vincent
Dollmann.
La finalul Sfintei Liturghii, părintele Mirel a dat
binecuvântarea de nou preot
episcopilor, preoților și celor
prezenți, mulțumind tuturor
celor care și-au adus aportul
în formarea sa. A salutat de
asemenea și pe credincioșii
prezenți din Bixad și Valea lui
Mihai, conduși de preoții lor
parohi.
Cu ocazia aniversării Jubileului celor 225
de ani de la înființarea Seminarului, ne bucurăm
nespus de mult că Sfânta Mamă Biserică ne-a
„născut” încă un vrednic preot, care, după cum a
fost precizat mai sus, este fiu al seminarului nostru.
Ca și o încununare a întregului eveniment,
în dimineața zilei de luni, 13 Noiembrie 2017, părintele Mirel a oficiat Prima
sa Sfântă Liturghie în Capela
Seminarului în care s-a format
în decursul celor 6 ani, alături
de un sobor de preoți, la Sfânta Liturghie fiind prezenți și
seminariștii. La sfârșitul Sfintei Liturghii, Părintele Rector,
Anton Cioba i-a mulțumit noului păstor, adresându-i câteva
cuvinte și oferindu-i Medalia
Jubiliară a seminarului alături de un Liturghier, ca semn
de aducere aminte când va celebra Sfintele Slujbe,
de comunitatea seminarului în care s-a format. Mai
apoi, Pr. Mirel a oferit încă o dată binecuvântarea
de nou preot celor prezenți la Sfânta Liturghie, oferindu-ne un mic simbol care să ne aducă aminte de
acest eveniment special din viața dânsului - o iconiță
cu chipul Mântuitorului.
Cristian CIULEA,

Anul II
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SFINȚIRE DE NOU ALTAR
ȘI HIROTONIRE DE DIACON
În contextul Zilei Mondiale a Săracului, duminică, 19 noiembrie 2017 în Parohia Greco-Catolică „Adormirea Maicii Domnului” a Mănăstirii Franciscane din Oradea, a avut loc un dublu eveniment.
Sfințirea noii mese a altarului și hirotonirea întru diacon a robului lui Dumnezeu Răzvan-Iacob Vasile.
Ambele evenimente s-au realizat prin lucrarea mâinilor Preasfinției Sale Virgil Bercea, episcop greco-catolic de Oradea.
Masa altarului reprezintă, din punct de vedere
teologic, centrul săvârșirii Sfintei Jertfe Euharistice.
Ea este prezentă chiar din perioada veterotestamentară, odată
cu formarea cultului poporului
evreu. Pentru evrei masa juca
rolul principal, pe ea fiind jertfit
mielul. În cazul creștinismului,
acest rol este asumat de însuși
Mântuitorul nostru Isus Hristos
care este totodată preot, altar și
miel de jertfă. Pentru biserica primară, masa altarului era locul indispensabil săvârșirii Sfintei Liturghii.
În timpul sfințirii mesei altarului episcopul o spală
cu apă de trandafir, apă sfințită și mir, toate elemente
ale nobilității, folosite în perioada regală a poporului
ales. Episcopul, așază în Sfânta Masă sfintele moaște
ca semn al faptului că sfinții sunt temelia Bisericii de
astăzi, după cum spunea și Tertulian: „Sângele martirilor, sămânța creștinismului”. Pe masă sunt așezați,
în cele patru colțuri, Sfinții Evangheliști ca semn al

misiunii Bisericii care continuă să propovăduiască
Evanghelia lui Hristos.
Tot în cadrul aceleiași Sfinte Liturghii a fost
hirotonit diacon teologul Răzvan-Iacob Vasile. Părintele   Răzvan s-a născut la data de 30.01.1983, în
Călineşti-Oaş, judeţul Satu Mare. A făcut liceul în
Satu Mare și apoi a continuat cursurile Institutului
Teologic „Dr. Alexandru Rusu” și ale Universității de
Nord Baia Mare în perioada 2001-2006. Și-a continuat
studile teologice la Institutul Pontifical Oriental din
Roma unde a obținut diploma de licență si doctorat
în Drept Canonic Orietal având
calificativul „Summa cum laude”.
Între timp a obținut licenţa în psihologie la Institutul de Psihologie a
Universității Pontificale Gregoriana
din Roma.
Părintele diacon Răzvan este
căsătorit. Din anul acesta predă cursurile de Drept Canonic în seminarul nostru.
Grecescul „diakonos” înseamnă servitor.
Diaconul este ajutorul preotului și a episcopului în
săvârșirea Sfintei Liturghii și în cadrul celorlalte servicii religioase.
La finalul Sfintei Liturghii, Preasfinția Sa
Virgil Bercea a sfințit noile confesionale, realizate cu
ajutorul oamenilor de bună credință din parohie.
Claudiu BAIDOC,
Anul III

PR. DANIEL PIȚ CELEBREAZĂ
PRIMA LITURGHIE ÎN CAPELA SEMINARULUI
O bucurie profundă pentru comunitatea Seminarului orădean a fost hirotonirea întru preot a lui
Daniel Cătălin Piț, eveniment desfășurat în Duminica a 25-a după Rusalii, 12 noiembrie 2017, în parohia
„Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril” din Satu Mare,
prin punerea mâinilor Preasfințitului
Vasile Bizău, episcop greco-catolic
de Maramureș. Părintele Daniel
este al șaptelea preot hirotonit în
Anul Jubiliar 225, care s-a format
în Seminarul orădean. Ca semn de
mulțumire, noul părinte a vizitat
Seminarul nostru, celebrând prima
Sfântă Liturghie în Capela „Sfinții
Trei Ierarhi”, acordând binecuvântarea de preot nou hirotonit seminariștilor și formatorilor.
Pr. Daniel este originar din localitatea Odoreu, județul Satu Mare. Între anii 2010-2014, a urmat
cursurile Facultății de Teologie Greco-Catolică din
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cadrul Universității Babeș-Bolyai Cluj Napoca, Departamentul Oradea, concomitent cu ciclul formativ al Seminarului Teologic Greco-Catolic „Sfinții
Trei Ierarhi: Vasile, Grigore și Ioan” din Oradea. În
2014 s-a căsătorit și este tatăl fericit al unei fetițe de
un an jumate. Între anii 2015-2017,
a urmat cursurile masterale, specializarea „Căsătorie și Familie”, la
Institutul Pontifical „Ioan Paul al
II-lea” din cadrul Universității Lateran din Roma, iar pe 25 decembrie 2016 a fost hirotonit diacon.
Fiind seminarist „de-al nostru”,
care a urmat pașii formativi sub egida Seminarului din Oradea, îi dorim să-și exercite misiunea pastorală cu iubire și
dăruire, conducând spre mântuire poporul ce-i
va fi încredințat. Dumnezeu să-l binecuvânteze!
Redacția
Seminarium Varadiensis

LANSARE DE CĂRŢI
LA SEMINARUL TEOLOGIC
În data de 24 octombrie 2017, în Aula Magna „Episcop Ioan Suciu” a Seminarului Teologic
Greco-Catolic „Sfinţii Vasile, Grigore şi Ioan” din
Oradea, a avut loc evenimentul cultural caracterizat printr-o dublă lansare de carte sub egida Jubileului aniversar al celor 225 de ani de existență a
Seminarului orădean.
Evenimentul a fost
deschis prin cuvântul de introducere a Preasfinţitului
Părinte Virgil Bercea episcop
Greco-Catolic de Oradea, care
a mulţumit pentru prezenţă tutoror celor aflaţi în sală iar mai
apoi, a invitat corul Seminarului orădean, coordonat de Maestrul Radu Mureşan pentru a
ne încanta auzul şi sufletul cu
glasul lor.
Primul volum lansat intitulat ,,Portrete”
aflat sub îngrijirea doamnei profesoare Otilia Bălaş, a fost prezentat de către domnul Ioan Moldovan, redactor șef al revistei „Familia”. Cartea ne
prezintă o serie de ,,portrete” ale unor personalităţi
marcante ale Bisericii Greco-Catolice, fii ai acestei
Biserici devotaţi şi dăruiţi nu doar instituţiei ci şi
ţării şi neamului. Aceste personalităţi rămân modele pentru noi cei de astăzi dar şi pentru generaţiile
ce vor urma.
Autoarea a ţinut să aducă sincere mulţumiri
Episcopiei de Oradea şi PS Virgil declarând că publicarea acestei cărţi a fost posibilă doar cu sprijinul şi binecuvântarea Preasfintiei Sale. D-na Otilia Bălaş s-a
născut la Satu Mare în familia
preotului greco-catolic Soran
Augustin. A crescut sub ocrotirea Bisericii. A devenit membră iar mai apoi preşedintă a
Reuniunii Mariane ,,Neprihănita Zămislire”. A intrat în
învăţământ devind profesoara
mai multor licee din Marghita
şi Oradea.Mulţumim autoarei pentru căldura şi iubirea transmisă prin intermediul scrierilor sale.
Următorul volum lansat, intitulat ,,Secvenţe din Evanghelia după Luca” avându-I drept autori
pe Pr. Renzo Lavatori şi respectiv Pr. Luciano Sole
a fost prezentat de   Pr. Alexandru Buzalic, prof.
al Facultăţii de Teologie Greco-Catolică din OraSeminarium Varadiensis

dea. Cei doi autori nu fac un comentariu pedant
eseistic, ci unul didactic şi accesibil, un fel de lecţie-predică. Cartea cuprinde şaisprezece asemenea lecţii-predici avându-L ca personaj central pe
Isus Mântuitorul. Este un comentariu bazat atât pe
Sfânta Scriptură cât şi pe cuvintele Sfinţilor Părinţi. Pr. Renzo şi Pr. Luciano
evidenţiază faptul că o trăsătură a Evangheliei după Luca
este prezentarea frecventă a  
lui Isus în rugăciune.
Pr. Renzo a ţinut să multumească PS Virgil pentru
susţinere şi pentru lunga prietenie care îi leagă, amintind cu drag că i-a fost coordonator științific pentru
lucrările de licență și doctorat
Preasfințitului. Autorul pune
accentual pe credinţă şi iubirea în Isus Cristos şi
subliniază faptul că Mântuitorul a venit între noi
cu scopul de a muri pentru a arăta dragostea pe
care o poartă oamenilor. În încheiere, Pr. Renzo
a mărturisit că această carte despre Luca este o
poveste de iubire nemărginită între Isus şi fiecare
creatură umană care are nevoia de a fi iubită.
Pr. Renzo Lavatori este membru al Academiei Pontificale de Teologie, profeso emerit de Teologie Dogmatică la Universitatea Pontificală Urbaniană și alte universități pontificale din Roma.
La data de 28 aprilie 2017 a fost hirotesit, ca semn
de recunoștință și prețuire, întru Iconom Stavrofor, oferindu-i-se demnitatea
de Sincel onorific al Eparhiei
de Oradea.
În încheiere Preasfinţia
Sa Virgil Bercea a mulţumit
autorilor şi tuturor celor implicaţi în desfăşurarea evenimentului cultural şi a îndemnat auditoriul să achiziţioneze
cărţile lansate şi să profite de
prezenţa scriitorilor pentru a
obține un autograf.
Conferința s-a bucurat de un real success
trezind interesul celor prezenţi iar la finalul evenimentului aceştia au adresat întrebări referitoare la
opera şi activitatea celor doi scriitori.
Sergiu CHIRILOAEI,
Anul I
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EXPERIENȚĂ PASTORALĂ
ÎN BOARA POLESINE, ITALIA
În această vară am avut binecuvântata
șansă de a face o experiență pastorală în Italia,
mai exact în cele trei parohii unde Pr. Giuliano Gulmini este paroh. Pr. Giuliano este un
preot care de 12 ani colaborează cu eparhia
de Oradea și în fiecare vară
primește câte un seminarist
în parohie. În majoritatea
timpului am fost prezent
și am activat cu precădere,
într-una dintre parohii, mai
exact în Boara Polesine.
Activitatea mea în Italia a
constat în vizitarea bolnavilor, a familiilor și, evident,
participarea la toate oficiile
liturgice. Una dintre experiențele foarte frumoase și utile, unde am participat „cu normă
întreagă” a fost Grest-ul. Timp de patru săptămâni, în fiecare după-masă, de luni până vineri, copiii din parohie, împreună cu animatorii care îi supravegheau, se întâlneau, se rugau,
se jucau, cântau și chiar învățau împreună. Pe
parcursul acestei activități
am reușit să leg prietenii cu
toți, animatori și copii, devenind unul de-al lor. M-au
primit cu caldură în grup și
mi-am dat seama că nu este
o mai mare satisfacție ca
atunci când la finalul zilei,
când toți pleacă la casele
lor, să vezi cum un copil te
îmbrațișează și îți spune că
de-abia așteaptă sa te vadă a doua zi.
Stând aproape de Don Giuliano, am
învățat că o comunitate se construiește în timp
și nu doar de la altar prin vorbe și prin teorie.
Trebuie să cobori de la amvon și să fii unul

dintre ei, să fii alături de turma pe care Dumnezeu ți-o încredințează pentru a o conduce
spre El. Am observat că într-o societate în
care totul este tehnologizat, în care divorțul
este ceva comun, iar alte concepte imorale
sunt prezentate ca și valori, în
parohii este nevoie de preoți
activi, capabili și cărora ar fi
bine să nu le lipsească o doză
de cunoștințe psihologice. A
fi capabil nu înseamnă doar a
avea cât mai multe studii sau a
fi dotat cu o inteligență superioară, ci a știi cum să combini
această teorie cu realitatea actuală deoarece, astăzi, oamenii au nevoie de un preot care să le fie aproape
în orice fel de împrejurări și care să-l aducă
pe Dumnezeu în mijlocul lor. O comunitate
care îl are în centru pe Hristos, care se roagă
împreună, care are activități împreună și care
îi cere sfatul preotului în orice problemă considerându-l instrumentul lui Dumnezeu, este
o comunitate vie și care va rezista în timp și în fața oricărei
probleme care se ivește.
Această experiență mi-a
adus o mare bucurie în suf let
și sunt convins că mă va ajuta pe viitor, deoarece a fost un
timp binecuvântat în care miam făcut prieteni noi, am văzut realitățile dintr-o parohie
de rit latin și am învățat multe
lucruri noi pe care sper să le pot aplica și eu
atunci când Dumnezeu mă va chema la o astfel de misiune.
Sabin CICȘA,
Anul III
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