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	 Sărbătoarea	Intrării	în	Templu	a	Maicii	Dom-
nului,	celebrată	în	data	de	21	noiembrie,	se	presupune	
că	 exista	 la	 Ierusalim	din	 secolul	 al	VI-lea,	fiind	 in-
trodusă	 şi	 la	 Constantinopol	 cu	 un	 secol	mai	 târziu.	
În	Apus,	 sărbătoarea	 a	 fost	 adoptată	 în	 timpul	Papei	
Grigore	al	XI-lea,	care	a	celebrat-o	pentru	prima	oară	
la	Avignon	în	1374.
	 Fundamentul	 acestei	 sărbători	 se	 găseşte	 în	
textul	apocrif	al	Protoevangheliei	lui	Iacob:	Când	îm-
plini	doi	ani,	Ioachim	îi	zise	Anei:	Iată, a venit timpul s-o 
ducem la Templul Domnului. Trebuie să ne ţinem cuvân-
tul dat (...) Dar Ana răspunse: „Hai să mai aşteptăm un 
an, ca să nu plângă mititica după tatăl şi după mama ei”. 
„Să mai aşteptăm”, încuviinţă Ioachim. 
Când Maria împlini trei ani, Ioachim zise: 
„Chemaţi pe fiicele neîntinate ale evreilor. 
Fiecare să ţină în mână o făclie aprinsă 
pentru ca pruncul să nu tânjească după ce 
lasă în urmă, iar inima să nu-i fie răpită 
de vreun lucru străin de Templul Domnu-
lui”. Fecioarele merseră cu făclii în mâini 
până la Templul Domnului. Aici preotul o 
întâmpină pe Maria şi, sărutând-o, o bine-
cuvântă zicând: „Domnul a preamărit pe 
veci numele tău (...) şi a aşezat-o pe a treia 
treaptă a Templului, iar Domnul Dumnezeu 
a pogorât har asupra ei.” (Protoevanghelia 
lui Iacob,	VII,1-3,	 în	EVANGHELII APO-
CRIFE,	 trad.,	 Cristian	 Bădiliţă,	 Polirom,	
2002,	49)
 Părinţii	Fecioarei	Maria,	Ioachim	şi	Ana,	şi-au	
împlinit	 promisiunea	 pe	 care	 o	 făcuseră	 lui	Dumne-
zeu,	aceea	de	a	o	închina	Lui	pe	Maria.	Chiar	dacă	la	
vârsta	de	doi	ani	era	prea	mică	pentru	a	fi	lăsată	fără	
părinţi,	la	trei	ani,	Ioachim	nu	ezită,	ci	o	duce	la	Tem-
plu,	pentru	ca	nu	cumva	întârziind	ei	s-o	dăruiască	pe	
Maria	Templului,	să	vină	preoţii	să	le-o	ceară.	Atunci	
nu	ar	mai	fi	vorba	de	o	consacrare	liber-consimţită,	ci	
de	simpla	împlinire	a	unei	porunci.	La	Templu,	Maria	
a	fost	întâmpinată	de	Marele	preot	–	Zaharia,	care	era	
soţul	Elisabetei	–	mama	lui	Ioan	Botezătorul.	Conform	
imnologiei	 sărbătorii,	Maria	 este	 dusă	 până	 în	Sfân-

ta	Sfintelor:	„în	Sfânta	Sfintelor,	Sfânta	şi	cea	fără	de	
prihană,	cu	Spiritul	Sfânt	se	aduce	şi	prin	înger	se	hră-
neşte”	(Vecernia	sărbătorii,	Stih.	glas	4.)	Acest	lucru	
s-a	 întâmplat	deoarece	Zaharia,	care	reprezintă	două	
slujiri	-	cea	preoţească	şi	cea	profetică,	o	lasă,	întreză-
rind	în	ea	Arca vie a legământului. 
 Chiar	dacă	această	sărbătoare	are	fundament	apo-
crif,	se	întrevede	o	semnificaţie	spirituală	profundă	şi	anu-
me	aceea	a	consacrării	 totale	a	Fecioarei	Maria	 lui	Dum-
nezeu,	 încă	 din	 copilărie.	Ea	 se	 retrage	 la	Templu	pentru	
a	se	pregăti	 în	ceea	ce	priveşte	 îndeplinirea	sublimei	sale	
misiuni	 de	 mijlocitoare	 a	 misterului	 mântuirii.	 Condacul	
Sărbătorii	scoate	în	evidenţă	predestinarea	Fecioarei	Maria	

de	Născătoare	a	Cuvântului	care	s-a	întru-
pat,	numind-o	„Biserica	Mântuitorului”	şi	
„Cortul	cel	ceresc”:
 Icoana	 sărbătorii	 prezintă	 evenimen-
tul	care	se	petrece	în	faţa	uşilor	Sfintei	
Sfinţilor,	ilustrând	pe	Marele	Preot	Za-
haria	care	o	primeşte	pe	Maria	cu	bra-
ţele	 deschise,	 pe	 părinţii	 Preacuratei	
şi	 pe	 fecioarele	 despre	 care	 relatează	
textul	 apocrif.	 Preotul-proroc	 Zaharia	
este	 în	 partea	 stângă	 a	 icoanei.	 Este	
reprezentat	ca	un	om	bătrân,	cu	barba	
ascuţită,	 îmbrăcat	 cu	 veşminte	 preo-
ţeşti,	 iar	 poziţia	 lui,	 puţin	 aplecat,	 cu	
mâinile	 întinse	 în	 faţă,	 arată	 primirea	
pe	 care	 o	 face	 Fecioarei	 Maria.	 Deşi	

are	numai	trei	ani,	în	ciuda	staturii	mici,	Fecioara	Ma-
ria	nu	prezintă	nici	o	caracteristică	de	copil.	Ea	apare	
ca	persoană	matură	îmbrăcată	în	mantia	albastră	şi	în	
maforionul	roşu	–	simbol	al	maternităţii	divine,	stând	
în	faţa	lui	Zaharia	alături	de	părinţii	ei	şi	de	celelalte	
fecioare,	având	mâinile	 întinse	spre	Zaharia.	 În	cea-
laltă	ipostază	ilustrată	în	partea	superioară	a	icoanei,	
ea	 stă	 pe	 cea	mai	 înaltă	 treaptă,	 în	 Sfânta	 Sfintelor,	
fiind	reprezentat	un	Înger	–	Arhanghelul	Gavril,	care	
o	hrăneşte.	(continuare în pag.2)
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REEDUCAREA PĂRINȚILOR
	 Societatea	 de	 astăzi	 se	 schimbă	 și	 „evoluea-
ză”	 cu	 o	 viteză	 furibundă:	 ce	 a	 fost	 adevărat	 și	 co-
rect	ieri,	s-ar	putea	ca	astăzi	să	nu	mai	fie	valabil;	ce	
considerăm	noi	astăzi	normal	și	natural	s-ar	putea	ca	
mâine	să	fie	anormal	și	împotriva	gândirii	„politically	
correct”.	Asistăm	 la	 schimbarea	 unor	 definiții	 care,	
cu	câțiva	ani	în	urmă,	ni	se	păreau	universal-valabile;	
asistăm	 la	 introducerea	de	noi	 termeni	care	 în	 trecut	
erau	de	neconceput	atunci	când	 încercam	să	definim	
și	să	caracterizăm	persoana	umană	dar	care	în	prezent	
sunt	 introduși	 în	 dicționare,	 fac	 parte	 din	 vocabula-
rul	nostru	uzual	și	pe	care	 îi	 întâlnim	la	orice	pas	 în	
mass-media,	 în	 legislație	 sau	 chiar	 în	 școli.	Termeni	
ca,	„ideologia	gender”,	„homosexualitate”,	„căsătorie	
homosexuală”,	 „persoană	 de	 gen	 neutru”	 sau	 „per-
soană	fără	gen”,	sunt	prezentați	și	acceptați	de	state-
le	occidentale	ca	ceva	normal	
și	 considerați	 precum	 un	 nou	
stadiu	de	dezvoltare	 și	 eman-
cipare	a	omului	post-modern.	
	 O	 nouă	 sintagmă	 de	
acest	fel	și-a	făcut	apariția	pe	
scena	 învățământului	 româ-
nesc	 în	ultimii	ani:	„Strategia	
națională	de	educație	parenta-
lă”	care	are	ca	obiectiv	«regân-
direa	 sistemului	 de	 valori	 ale	
familiilor	sugerându-se	că	„în	
domeniul	protecției	copilului	sunt	întâlnite	mentalități	
conservatoare”,	care	impun	modele	unice	considerate	
ideale”».	Această	 strategie	 are	 ca	 scop	 fundamental	
abordarea	 teoretică	potrivit	 căreia	 familia	nu	 trebuie	
percepută	așa	cum	o	cunoaștem	în	mod	natural,	ci	ca	
„o	constelaţie	de	idei,	imagini	şi	terminologii,	creată	
şi	 recreată	 permanent	 de	 practicile	 socio-culturale”.	
Aceasta	 îi	 va	 ajuta	 pe	 copiii	 și	 pe	 tinerii	 să	 aibă	 un	
respect	mai	mare	pentru	diversitate,	îi	va	determina	să	
înlăture	din	mintea	lor	stereotipurile	de	gen,	să	lupte	
împotriva	discriminării	și	a	inegalității	sociale.	Valo-
rile	 transmise	și	conservate	 în	familie	până	acum,	ar	
trebui	 revizuite	 sau	 chiar	 schimbate	 deoarece	 într-o	
lume	atât	de	libertină	și	emancipată,	ar	putea	fi	cauza	
unor	conflicte	sau	reacții	nepotrivite	pentru	civilizația	
mileniului	trei.

 În	acest	an	centenar,	când	datoria	morală	a	fie-
căruia	dintre	noi	este	de	a	ne	întoarce	la	origini,	la	va-
lorile	acestui	popor	pentru	care	”unii”	și-au	dat	viața,	
Ministerul	Educației	Naționale	lovește	în	una	din	va-
lorile	 care	 au	 stat	 la	 baza	 istoriei	 noastre	 naționale:	
familia	 românească.	 70	 de	 milioane	 de	 Euro	 pe	 an,	
70.000	 de	 educatori	 sau	 mai	 bine	 zis	 reeducatori	 și	
2,5	milioane	de	părinți	reeducați.	Prin	acest	document	
intitulat	 ademenitor	 „Strategia	 națională	 de	 educație	
parentală	2018	–	2025”,	statul	dorește	înființarea	unui	
grup	 	de	educatori	parentali	care	să-i	 învețe,	 timp	de	
două	ore	în	fiecare	săp-tă¬mână,	pe	părinții	români	și	
pe	odras¬lele	lor	cum	să	se	dezbrace	de	mentalitățile	
tradițional-conservatoare	 și	 să	 promoveze	 „diversita-
tea”	ca	una	dintre	valorile	fundamentale	ale	 lumii	de	
astăzi.	Totul	pentru	a	învăța	să	devenim	„părinți	euro-

peni”.		
	 Conform	 site-ului	 https://
evz.ro	 „părinții	 României	 sunt	
revoltați	 și	 demontează,	 rând	
cu	rând,	Strategia	Națională	de	
Educație	Parentală	(2018-2025)	
(SNEP)	 pe	 care	 Ministerul	
Educației	o	pusese	în	dezbatere	
publică.	 Alianța	 Familiilor	 din	
România	 arată	 aberațiile	 inclu-
se	în	proiectul	retras	pe	furiș	și	
modul	 în	 care	 statul	 a	 vrut	 să	

facă	praf	ideea	de	familie,	substituindu-se	în	rolul	pă-
rintelui,	cu	intenția	clară	de	a-i	face	pe	părinții	actuali	
și	pe	cei	din	viitoarele	generații	să	accepte	„diversita-
tea”.	Prezint,	aici,	o	parte	a	răspunsului	oficial	obținut,	
în	exclusivitate,	de	EVZ:
Ce e Strategia Națională de Educație Parentală?
	 „SNEP	e	un	document	ambițios,	radical	și	fără	
precedent	în	România.	
	 Face	comentarii	nepotrivite	la	adresa	unor	seg-
mente	ale	populației	și,	în	esență,	dovedește	că	statul	
secular	nu-și	cunoaște	lungul	nasului.	Despre	asta	am	
scris	de	multe	ori	și	în	loc	ca	lucrurile	să	se	îndrepte,	
observăm	în	România	o	deviere	tot	mai	rapidă	și	radi-
cală	de	la	respectarea	drepturilor	parentale	în	avantajul	
statului	și	a	ideologiei	seculare	de	creștere	și	educare	a	
copiilor	noștri.

	 Ideea	 hrănirii	 Fecioarei	 din	 mâna	 Îngerului	
apare	în	Protoevanghelia	lui	Iacob	atunci	când	Maria,	
însărcinată	 fiind,	 nu	 are	 explicaţie	 plauzibilă	 pentru	
Iosif.	Acesta	îi	reproşează:		„De	ce	ai	făcut	asta	când	
ştiai	că	eşti	hărăzită	lui	Dumnezeu?	Ai	uitat	de	Domnul	
Dumnezeul	tău?	Tu,	care	ai	primit	mâncarea	în	Sfânta	
Sfintelor	din	palma	unui	 înger,	 de	 ce	 ţi-ai	 întinat	 su-
fletul?”	(Protoevanghelia lui Iacob,	XIII,	2,	în EVAN-

GHELII APOCRIFE,	52).	Acest	lucru	este	scos	în	evi-
denţă	şi	de	cântările	vecerniei	sărbătorii.
	 În	 spatele	 Fecioarei,	 îndreptaţi	 spre	 Zaharia,	
sunt	 ilustraţi	Ioachim	şi	Ana,	amândoi	cu	mâinile	 în-
tinse	şi	cu	privirile	spre	Maria,	iar	în	spatele	lor	se	află	
fecioarele	care	au	însoţit-o	pe	Maria	la	Templu.	Aces-
tea	sunt	prezentate	cu	capul	descoperit	şi	fără	aureolă,	
având	de	asemenea	câte	o	candelă	în	mână.

(urmare din pag. 1)
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Nu	vrem,	însă,	să	fim	înțeleși	greșit:	SNEP	punctează	
deficiențe	privind	situația	copiilor	și	familiilor	din	Ro-
mânia	pe	care	trebuie	să	le	cunoască	fiecare	cetățean.	
Dar	 rețetele	 propuse	 pentru	 corectarea	 problemelor	
sunt	iresponsabile	și	desemnate	să	substituie	statul	ca	
educator	principal	al	copiilor	în	locul	părinților”,	scrie	
Petre	Costea.	SNEP	e	împărțit	în	13	capitole	și	are	35	
de	pagini,	dar	problemele	pornesc	de	la	prima	pagină!
	 Introducerea	deja	dă	de	gândit	și	alarmează.	
Paragraful	 introductiv	 afirmă	 că	 familia	 română	 are	
„nevoia	unui	sprijin	extern”	și	e	obligată	„să	se	adap-
teze	noilor	ideologii	și	să	experimenteze	noi	practici	
în	relație	cu	copiii”.	Educația	parentală,	adică	educa-
rea	părinților	de	către	stat	-	cum	să	își	crească	și	edu-
ce	copiii	 -,	 are	drept	 scop	să-i	 sprijine	 în	„creșterea	
și	 educația	 copiilor”.	 Este	 nevoie	 ca	 părinții	 să	 fie	
conștientizați	cum	să-și	crească	și	educe	copiii	și	să	
contribuie	 la	 dezvoltarea	 lor.	 SNEP	 lamentează,	 în	
mod	explicit,	mentalitatea	conservatoare	a	părinților	
României	 privind	 creșterea	 și	 dezvoltarea	 copiilor	

care,	după	cum	ne	putem	aștepta,	se	impune	a	fi	mo-
dificată.	Cităm:	„Deseori,	noile	 ideologii	promovate	
în	 special	 în	 domeniul	 protecției	 copilului	 întâlnesc	
mentalități	conservatoare,	un	sistem	de	valori	ale	fami-
liilor	ce	trebuie	regândit	în	contextul	unor	informații	
noi	 cu	 privire	 la	 nevoile	 de	 dezvoltare	 a	 copiilor”.	
În	mod	negativ	e	portretizată	societatea	românească	
pentru	că	„idealizează	familia	tradițională,	pe	care	o	
consideră	 o	 formă	 perfectă	 de	 organizare”.	 În	 plus,	
SNEP	se	încumetă	să	dea	o	definiție	nouă	a	familiei,	
împrumutată,	după	cum	ne-am	putea	aștepta,	nu	din	
cultura,	tradiția	ori	civilizația	română	sau	creștină,	ci	
de	la	un	sociolog	american.	„Familia”,	afirmă	SNEP,	
„nu	este	inteligibilă	ca	realitate	obiectivă,	ea	este	mai	
degrabă	 un	 produs	 socio-cultural	 „o	 constelație	 de	
idei,	 imagini	 și	 terminologii”	 creată	 și	 recreată	 per-
manent	de	practicile	socio-culturale”	(pag.	3),	atrage	
atenția	Alianța	Famililor	din	România.

	 Dumnezeu	mi-a	dat	harul	de	a	obţine	o	bursă	
de	studii	 la	Padova,	 şi	de	a-mi	 face	acolo	studiile	 şi	
pregătirea	 pentru	 preoţie.	Va	 trebui	 să	 îi	mulţumesc	
toată	viaţa,	pentru	că	mi-a	dat	să	întâlnesc	–acasă	şi	la	
Padova-	oameni	cu	adevărat	măreţi.	
	 În	zorii	zilei	de	28	octombrie	2018,	la	79	de	
ani,	 s-a	 dus	 la	Domnul	 un	 om	 care	 a	 fost	 un	 fel	 de	
piatră	de	temelie	a	preotului	care	sunt	astăzi:	pe	nume	
Giuseppe	Zanon,	 părintele	Giuseppe	 a	 fost	Rectorul	
pe	care	l-am	avut	în	Seminar	în	primii	trei	ani	de	te-
ologie.	 Fizic	 era	 foarte	 puţin	 înzestrat:	
scund	 şi	 cocoşat,	 urâţel	 foc,	 în	 el	 cali-
tăţile	 umane	 erau	 parcă	 invers	 propor-
ţionale	cu	aspectul	fizic.	Anecdotic,	îmi	
amintesc	 că,	 un	 alt	 român,	 coleg	 de-al	
meu,	 când	 a	 sosit	 pentru	prima	dată	 în	
Seminar	 la	 Padova,	 iar	 Rectorul	 îl	 aş-
tepta	 la	 	 intrare	 ca	 să	 îl	 salute,	 colegul	
meu	 a	 crezut	 că	 acesta	 era	…portarul,	
într-atât	erau	de	înşelătoare	şi	de	smerite	
aparenţele	fizice	ale	lui	„don	Giuseppe”.
	 Însă	cunoscându-l	şi	trăind	ală-
turi	 de	 el,	 i-am	 înţeles	 (întrucâtva…)	
măreţia.	 În	 sufletul	meu,	 păstrez	 amin-
tirea	îndeosebi	a	acestor	calităţi	pe	care	le	avea	părin-
tele	Giuseppe:	 înţelepciune,	capacitate	de	empatie	şi	
simţ	al	umorului.	I-am	înţeles	înţelepciunea	în	diverse	
situaţii,	mici	şi	mari;	 reţin	că,	uneori,	 	m-a	 tras	deo-
parte	şi	m-a	atenţionat	cum	să	„adaptez”	specificului	
Bisericii	din	care	fac	parte,	ceea	ce	se	proclama	în	re-
spectivul	Seminar.	Apoi	era	foarte	empatic:	ştia	să	se	
pună	în	pielea	ta,	şi	simţeai	că	te	ascultă	cu	adevărat,	
că,	pentru	a	te	ajuta	să-ţi	găseşti	soluţii	la	probleme,	el	
încearca	să	privească	lumea	prin	ochii	tăi.	

	 În	2005,	la	preluarea	Catedralei	greco-catoli-
ce	din	Oradea,	episcopul	de	Padova	l-a	trimis	pe	el	să	
îl	reprezinte	la	eveniment.	Eram	deja	rector	şi	îl	pri-
meam	pe…	rectorul	meu	în	birou.	„Eh,	Cristian,	m-a	
întrebat	el,	cum	este	să	trebuiască	să	te	comporţi	ca	un	
adult,	devreme	ce	eşti	încă	un	tinerel?!”	Am	simţit	că,	
aşa	cum	îi	era	felul,	reuşea	să	surprindă	într-o	simplă	
replică,	în	plus	rostită	cu	surâsul	pe	buze,	întreg	zbu-
ciumul	 unei	 persoane,	 al	 	 unui	moment.	 Şi	 în	 plus,	
avea	un	simţ	al	umorului	debordant:	înainte	de	toate	ca	

autoironie,	făcând	haz	de	necaz	de	propriile	
sale	cusururi	şi	nepotriviri;	departe	de	a	fi	
laş,	căuta	prin	a	face	haz	de	necaz	interva-
lul	de	 timp	necesar	pentru	a	 redimensiona	
situaţiile	 care	 simţea	că-l	depăşesc.	Găsea	
apoi	un	surâs	sau	o	ironie	fină	faţă	de	lipsu-
rile	şi	incapacităţile	noastre,	ale	studenţilor	
săi	 ori	 a	 împrejurărilor	 potrivnice	 pe	 care	
viaţa	ni	le	scotea	în	faţă.	Adesea	ne	mărtu-
risea	un	vis	mai	vechi	de-al	lui:	să	fondeze	
–mai	în	glumă,	mai	în	serios-	o	congregaţie	
a	 „Părinţilor	 Paradisiaci”,	 adică	 de	 preoţi	
care	 să	 aibă	 ca	 unică	 vocaţie	 aceea	de	 a-i	
face	pe	oameni	să	se	simtă	bine,	ca	în	Pa-

radis.	Foarte	adesea	l-am	auzit	zicând	că	„noi	preoţii	
trebuie	să	fim	«experţi	în	umanitate»,	că	înainte	de	a	fi	
buni	liturgişti	ori	canonişti	ori	administratori	parohi-
ali,	trebuie	să	ştim	fi	OAMENI”.	
	 Mai	târziu	am	aflat	că	aceasta	era	o	idee	de-a	
Papei	Paul	al	VI-lea,	însă	Don	Giuseppe	o	trăia	deja	
aşa	de	profund	încât	ajunsese	să fie făină din propriul 
lui sac. (continuare în pag.4)

Fr. Florin BODE                                                                                            
Vicerector

ATUNCI CÂND CEI MAI BUNI SE DUC…

Pr. Cristian F. Sabău
Asistent Spiritual
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	 În	 aceşti	 ultimi	 ani,	 când	am	 trăit	 la	Padova	
încercând	să	găsesc	un	leac	pentru	boala	de	care	su-
făr,	s-a	întâmplat	să	aud	că	trecuseră	prin	casa	în	care	
trăiam	 chiar	 foşti	 colegi	 de-ai	mei	 de	 clasă,	 fără	 să	
mă	 caute	 şi	 să	mă	 salute;	 dar	 niciodată	 el,	 Rectorul	
meu,	„expert	în	umanitate”,	nu	mi-a	dat	motiv	să	con-
stat	asta!	Chiar	dacă	intra	şi	era	foarte	grăbit,	îşi	găsea	
vreme	 să	mă	 cerceteze	 şi	 să	mă	 întrebe	 cum	 o	mai	
duceam…
	 Îmi	 amintesc	 că,	 atunci	 când	 a	 venit	 –prin	
1999-	 să	 ne	 viziteze	 pentru	 prima	 dată,	 pe	 noi,	 stu-
denţii	 săi	 de	 la	 Padova,	 PS	Virgil	 a	 ieşit	 de	 la	 con-
versaţia	privată	 cu	Rectorul	 spunându-ne:	 „Părintele	
vă	 cunoaşte	 foarte	 bine	 ca	 persoane!”	 Era	 genul	 de	
cunoaştere	ce	nu-mi	stârnea	 teamă,	pentru	că	aveam	

foarte	multă	încredere	în	Rectorul	meu;	din	contră,	mă	
simţeam	mândru	că	un	astfel	de	Om	mă	cunoaşte	 în	
profunzime!
	 Adesea	 îl	auzeam	spunând	că	„Cei	mai	buni	
se	 duc	 întâi”,	 referindu-se	 îndeosebi	 la	 seminariştii	
care	 abandonau	 prea	 repede	 calea	 pregătirii	 pentru	
preoţie.		
	 Astăzi	o	interpretez	în	două	moduri:	pe	de-o	
parte	 era	o	 ironie	 la	 adresa	 celor	 care	 credeau	că	 se	
pot	 realiza	pe	o	direcţie	diferită	de	cea	a	Domnului.	
Pe	de-o	alta,	era	un	act	de	încredere	în	Providenţa	lui	
Dumnezeu,	 care	 face	 ca	 Biserica	 să	meargă	 oricum	
înainte,	chiar	şi	atunci	când	unii	„buni”	dau	înapoi.
	 Dar	 astăzi,	 Dumnezeu	 l-a	 „retras”	 pe	 el,	 pe	
Don	Giuseppe.	Şi	era	cu	adevărat	bun…

(urmare din pag. 3)

Redacția

100 DE ANI PENTRU ROMÂNIA 
SĂRBĂTORIȚI ÎN PAROHIA SÂNLAZĂR, BIHOR

	 Pentru	românii	de	pretutindeni,	2018	este	un	
an	de	sărbătoare,	dar	și	un	an	în	care	îi	omagiem	pe	
cei	care,	acum	100	ani,	au	reușit	să	realizeze	un	vis	
aparent	imposibil:	unirea	tuturor	românilor.	A	fi	uniți	
nu	 înseamnă	 a	 fi	 toți	 la	 fel,	 ci	 a	 defini	 și	 păstra	 un	
sanctuar	sufletesc	comun.	O	zonă	care	nu	suferă	ne-
gociere	sau	conflict:	România.	Asemenea	unui	arbo-
re,	fiecare	ramură	crește	altfel,	dar	fiecare	contribuie	
la	soliditatea	trunchiului	comun.
	 În	acest	context,	duminică	21	Octombrie,	co-
munitatea	Seminarului	Teologic	„Sfinții	Trei	Ierarhi”	
din	Oradea	în	frunte	cu	pr.	Rector	Anton	Cioba	și	vi-
cerectorul	Florin	Bode,	au	dat	curs	invitației	de	a	se	
uni	 în	 rugăciune	dar	 și	 de	 a	 sărbători	 alături	 de	pa-
rohia	 greco-catolică	 din	 Sânlazăr,	 Centenarul	Marii	
Uniri.
	 Într-un	 cadru	 festiv,	 evenimentul	 a	 debutat	
așa	cum	se	cuvine	și	anume	cu	Sfânta	Liturghie	ofi-
ciată	de	pr.	Vicar	General	Mihai	Vătămănelu;	alături	
de	dânsul,	au	concelebrat	atât	pr.	Vicar	cu	preoții	An-
toniu	Chifor,	Rectorul	Seminarului	Anton	Cioba	cât	
și	 soborul	 de	 preoți	 aparținând	 protopopiatului	 de	
Marghita.	Slujba	a	fost	animată	de	corul	seminarului	-	
Schola	Cantorum	–	coordonat	fiind	de	către	Maestrul	
Radu	Mureșan.		
	 Evenimentul	 a	 avut	 drept	 scop	 principal	 co-
memorarea	 sătenilor	 din	 Sântlazăr	 delegați	 pentru	 a	
merge	la	înfăptuirea	Marii	Uniri,	precum	și	comemo-
rarea	 eroilor	 locali	 care	 au	 participat	 activ	 în	 cadrul	
celor	două	războaie	mondiale.	La	finalul	Liturghiei	a	
fost	celebrat	parastasul	pentru	sufletele	celor	adormiti.
	 Omilia	 părintelui	 vicar	 s-a	 caracterizat	 prin	
îndemnul	 la	 voință,	 voința	 de	 a	 fi	 în	 comuniune	 cu	
Dumnezeu	în	fiecare	moment	al	vieții	noastre.	Părin-
tele	vicar	si-a	exprimat	aprecierea	 față	de	fii	satului	
(în	frunte	cu	părintele	lor)	care	au	contribuit	la	înfăp-
tuirea	unirii.

	 Un	 cuvânt	 de	mulțumire	 a	 adus	 și	 părintele	
Antoniu	Chifor	care	a	prezentat	o	scurtă	istorie	a	eve-
nimentelor	petrecute	în	cadrul	Marii	Uniri.
	 Mulțumim	Bunului	 Dumnezeu	 pentru	 haru-
rile	 primite	 și	 cerem	 îndurare	 pentru	 sufletele	 celor	
adormiți	în	lupta	pentru	unire.	Mulțumim	pe	această	
cale	și	părintelui	paroh	Adrian	Cioară	pentru	invitația	
făcută	 și	 pentru	oportunitatea	 oferită	 de	 a	 ne	 uni	 în	
rugăciune	 pentru	 înaintașii	 noștri	 cărora	 le	 datorăm	
respect	și	recunoștință.
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	 În	predica	sa	din	19	mai	1991,	în	catedrala	Micii	
Rome	a	Blajului,	cardinalul	Alexandru	Todea	spunea:	„Noi	
nu	am	suferit	pentru	viața	economică,	nici	pentru	activita-
tea	politică.	Am	suferit	pentru	CREDINȚĂ!	Asta-i	deose-
birea	față	de	toată	suferința	care	a	fost	pe	pământul	acesta	-	
și	care	a	fost	foarte	multă!	–	suferința	pentru	credință	și,	mai	
ales,	pentru	Capul	Bisericii!	Am	fost	puși	în	situația:	ori	te	
lepezi	de	Roma	Catolică,	ori	te	așteaptă	Siberia	și	toate	în-
chisorile!	Și	Blajul,	în	fruntea	Bisericii	Române	Unite	cu	
Roma,	a	răspuns	prin	glasul	episcopului	arhanghel	Ionel	
Suciu:	«Mai	bine	murim	decât	să	trădăm!	Astea-s	convin-
gerile	noastre!»”,	întocmai	cunoscutei	formulări	a	Cardi-
nalului	Iuliu	Hossu:	„Credința	noastră	este	viața	noastră”.
	 Luni,	29	octombrie,	a	avut	loc	la	Catedrala	Gre-
co-Catolică	„Sfântul	Nicolae”	din	Oradea	Seara	de	veghe	
și	rugăciune	în	memoria	Episcopilor	greco-catolici	mar-
tiri	 ai	 Bisericii	 Române	 Unite	 cu	 Roma.	 Evenimentul,	
supranumit	și	„Noaptea	arestărilor”,	a	dorit	să	 trezească	
în	inimile	credincioșilor	amintirea	dureroasă	a	tuturor	în-
tâmplărilor	petrecute	în	faza	incipi-
entă	și	imediat	următoare	instaurării	
regimului	 comunist	 în	 România.
	 În	 urmă	 cu	 70	 de	 ani,	 Bi-
serica	 Ortodoxă	 aproba	 unirea	 cu	
Biserica	 Greco-Catolică	 la	 19	 oc-
tombrie	1948.	Astfel,	zece	zile	mai	
târziu,	în	data	de	28	octombrie	1948,	
episcopii	 noștri	 greco-catolici	 au	
fost	arestați.	Ei	erau	Ioan	Bălan,	epi-
scop	de	Lugoj,	Iuliu	Hossu,	episcop	
de	Cluj-Gherla,	Valeriu	Traian	Frențiu,	episcop	de	Ora-
dea-Mare,	Ioan	Suciu,	episcop	și	Administrator	Aposto-
lic	al	Arhidiecezei	de	Alba	Iulia	şi	Făgăraş,	Alexandreu	
Rusu,	 episcop	 de	 Maramureș.	 La	 29	 octombrie	 a	 fost	
arestat	 și	Vasile	Aftenie,	 episcop	 auxiliar	 de	 București,	
precum	 și	 Tit	 Liviu	 Chinezu,	 protopop	 de	 București.
	 Anul	acesta	se	împlinesc	70	de	ani	de	la	unul	din-
tre	cele	mai	mari	valuri	de	arestări	din	întreaga	istorie	a	
României,	 anul	1948	 rămânând,	pentru	mulți,	 un	 an	de	
coșmar,	 de	nestingherită	 imoralitate,	 când	mii	de	 tineri,	
mulți	dintre	ei	liceeni	sau	studenți,	oameni	simpli	sau	care	
aveau	greutate	în	comunitatea	din	care	făceau	parte	și	mai	
ales	 elita	 țării,	 oameni	politici	 și	 oameni	 ai	Bisericii	 au	
fost	 reținuți,	 torturați	 și	 închiși	 pe	nedrept;	 folosirea	 ar-
gumentelor	 valide,	 reale	 lipsind	 din	 practica	 de	 arest	 a	
Securității.	Astfel,	 în	acest	 an	 fatidic,	 în	baza	unui	plan	
al	autorităților	comuniste,	Securitatea	regimului	comunist	
a	 umplut	 pușcăriile	 și	 lagărele	 de	 exterminare.	 În	 urma	
acestor	zile,	Biserica	Română	Unită,	după	multe	presiuni	
privitoare	la	convertirea	preoților	și	a	episcopilor	la	orto-
doxism	și	fiind	interzisă	prin	decretul	de	la	1	decembrie	
1948,	și-a	început	calvarul	ce	avea	să	dureze	o	jumătate	de	
secol;	un	secol	plin	de	durere	și	speranță	în	ceva	mai	bun.	

Destinele	tuturor,	atât	ale	episcopilor,	cât	și	ale	preoților	și	
credincioșilor	greco-catolici	au	fost	marcate	de	un	tragism	
ireal,	crunt,	de	nepovestit,	datorită	căruia	s-au	asemănat	
Mântuitorului,	 pătimind	 și	 murind	 pentru	 cei	 din	 jur.
	 Seara	 de	 veghe	 a	 fost	 dedica-
tă	 adevăraților	 martiri	 pentru	 patrie,	 dar	 mai	 ales	
pentru	 credință,	 având	 următorul	 desfășurător:
16.00 Rozarul, 17.00 Sfânta Liturghie, 18.00 Parastas, 
18.20 Proiecţie de film thematic: ”Şapte martori pentru 
Mica Romă” (realizat de Anca Berlogea), 19.30- 21.00 
Binecuvântarea Euharistică - Adoraţia Sfântului Sacra-
ment.
	 Astfel,	 „Noaptea	 arestărilor”	 s-a	 dovedit	 a	 fi	 o	
chemare	 la	veghe	 și	 rugăciune	pentru	 a	mulțumi	Dom-
nului	 pentru	 toate	 lucrurile	 bune	 pe	 care	 ni	 le-a	 dăru-
it,	 dar	 mai	 ales	 că	 ne-a	 ajutat	 să	 ne	 păstrăm	 credința	
mulțumită	 sacrificiului	 și	 sângerosului	 martiriu	 al	 Epi-
scopilor	 	 noștri:	 Valeriu	 Traian	 Frenţiu,	 Iuliu	 Hossu,	
Alexandru	Rusu,	Ioan	Bălan,	Ioan	Suciu,	Vasile	Aftenie	

și	 Tit	 Liviu	 Chinezu,	 conștientizând	
importanța	 faptelor	 lor	 de	 iubire	 față	
de	Dumnezeu	și	credincioși,	dorind	să	
sufere	 alături	 de	 ei,	 fiind	 supuși	 unor	
chinuri	cumplite,	asemănătoare	cu	cele	
ale	Mântuitorului	Nostru	 Isus	Cristos.
Să-i	cerem	Domnului	să	le	dea	odihna	
cea	veșnică	și	să-i	ridice	la	cinstea	alta-
relor,	de	unde	să	mijlocească	pentru	noi:
 Doamne Isuse Cristoa-
se, Marele şi Veşnicul Preot al su-

fletelor noastre, Tu i-ai trimis pe apostolii şi disci-
polii Tăi în lumea întreagă, pentru a duce tuturor 
oamenilor vestea cea bună a iubirii Tale. În pragul sacri-
ficiului Tău suprem pentru mântuirea lumii, la cina de pe 
urmă, Te-ai rugat Tatălui ceresc ca Biserica Ta să fie una.
Priveşte cu bunăvoinţă la poporul român, din sânul căruia 
i-ai ales pe Servii Tăi Valeriu Traian FRENŢIU, Iuliu HOS-
SU, Alexandru RUSU, Ioan BĂLAN, Ioan SUCIU, Vasile 
AFTENIE şi Tit Liviu CHINEZU – Episcopi morţi în faimă 
de martiri sub regimul comunist. Ei au dat mărturie despre 
Tine cu zel apostolic pe acest pământ şi şi-au pecetluit credin-
ţa neclintită în Tine, în Biserica Catolică şi în urmaşul sfân-
tului Petru, sfântul Părinte Papa, cu preţul martiriului lor.
Fă ca exemplul lor de credinţă şi de iubire să strălu-
cească tot mai mult printre noi. Te rugăm aşadar, să 
arăţi şi pe pământ vrednicia acestor slujitori ai Tăi, 
ridicându-i la cinstea altarelor, iar nouă, prin mijlo-
cirea lor, să ne dai harurile de care avem nevoie pen-
tru ca toţi să fim o singură turmă cu un singur păstor.
Că Ţie se cuvine toată mărirea, cinstea şi închină-
ciunea, împreună cu Tatăl şi cu Spiritul Sfânt. Amin.

NOAPTEA ARESTĂRILOR - 70 ANI
COMEMORAREA EPISCOPILOR MARTIRI
LA CATEDRALA “SF. NICOLAE” ORADEA 

Alex-Dominic CHIVARI
Anul I
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	 Sub	 egida	 Centenarului	 Marii	 Uniri	 și	 cu	
ocazia	întrunirii	Sinodului	Episcopilor	Bisericii	Ro-
mâne	Unite	cu	Roma,	reunit	la	Blaj	în	sesiunea	or-
dinară	de	toamnă	în	perioada	29-31	octombrie	2018,	
comunitatea	 Seminarului	 Teologic	 Greco-Catolic	
Sfinții Trei Ierarhi	 din	Oradea	 s-a	 putut	 bucura	 de	
vizita	Preasfințitului	John	Michael	Botean,	episcop	
al	 Eparhiei	 Greco-Catolice	 Române	 de	 Canton,	
Ohio,	 SUA,	 acesta	 din	 urmă	 fi-
ind	 însoțit	de	Vicarul	General	al	
aceleași	 Eparhii,	 Părintele	 Iuliu	
Vasile	Muntean.	
	 Episcopia	 Greco-Catoli-
că	Română	din	Canton	se	află	sub	
patronajul	Sfântului	Gheorghe	și	
are	 jurisdicție	 teritorială	 peste	
toate	 Statele	 Unite	 ale	Americii	
și	 întreaga	 Canada.	 Preasfințitul	
John	Michael	 Botean	 este	 întâi-
stătătorul	 acestei	 episcopii	 –	 ca	
administrator	 apostolic,	 numit	 în	 anul	 1993,	 după	
retragerea	 antecesorului	 său,	 PS	 Vasile	 Pușcaș	 și	
apoi	ca	episcop,	din	anul	1996.	Reamintim	ziua	de	
26	martie	1987,	când	Sfântul	Părinte	Papa	Ioan	Paul	
al	II-lea	a	ridicat	Exarhatul	Apostolic	pentru	românii	
bizantini	din	SUA	la	rang	de	Eparhie.
	 Pe	parcursul	zilelor	petrecute	la	Oradea,	PS	
John	Michael	și	pr.	Iuliu	Muntean	
au	efectuat	diferite	vizite	pastora-
le	și	s-au	unit	în	rugăciune	alături	
de	 credincioșii	 a	 diferite	 parohii	
din	cadrul	Eparhiei	de	Oradea.	A	
celebrat	 Sfânta	 Liturghie,	 dumi-
nică	28	octombrie,	în	Sanctuarul	
Eparhial	”Maica	Domnului”	Ora-
dea;	 a	 vizitat	 Palatul	 Episcopal	
(devastat	în	urma	incendiului	din	
data	 de	 25	 august)	 în	 data	 de	 2	
noiembrie;	 a	 celebrat	 Sfânta	 Li-
turghie,	duminică	4	noiembrie,	la	Mănăstirea	Sfân-
tul	Nicolae	din	Șumal;	a	vizitat	Biserica	de	lemn	Sf.	
Arhangheli	Mihail	și	Gavril	din	Băile	Felix.	
	 Un	alt	moment	important	din	cadrul	vizitei	
Preasfinției	 Sale	 la	 Oradea	 a	 fost	 celebrarea	 ani-
versării	 a	 20	 de	 ani	 de	 la	 trecerea	 întru	Domnul	 a	
părintelui	Alexandru	Muntean	(tatăl	părintelui	Iuliu	
Muntean).	Evenimentul	a	fost	marcat	în	seara	zilei	
de	joi	1	noiembrie,	prin	celebrarea	Slujbei	Parasta-
sului	pentru	sufletul	părintelui	Alexandru	Muntean,	
în	capela	seminarului.	Slujba	Parastasului	a	fost	ofi-

ciată	de	PS	John	Michael,	împreună	cu	dânsul	con-
celebrând	părintele	Vicar	Iuliu	Muntean	și	părintele	
Rector	Anton	Cioba.
	 Părintele	Alexandru	Muntean	 s-a	 născut	 la	
data	de	24	noiembrie	1924	în	județul	Alba.	În	anul	
1969	a	absolvit	școala	de	meserii	din	Blaj	iar	în	1972	
a	absolvit	Liceul	de	Cultură	Generală	din	Târnăveni	
obținând	diploma	de	bacalaureat.	Timp	de	20	de	ani	

a	 lucrat	 ca	 excavatorist,	 lăcătuș	
mecanic	și	conducător	auto;	de-
vine	muncitor	specialist	treapta	a	
II-a	urmând	ca	mai	apoi,	datorită	
meritelor	 sale,	 să	fie	decorat	 cu	
Ordinul	Muncii	 clasa	 a	 III-a.	A	
fost	căsătorit	și	a	avut	11	copii.	
	 Urmează	 studiile	 de	 filo-
zofie-teologie	 în	 catacombe,	 fi-
ind	 hirotonit	 preot	 în	 secret	 în	
data	de	29	august	1973	de	către	
Preasfințitul	 Iuliu	Hirțea.	 În	pe-

rioada	comunismului	își	desfășoară	activitatea	pas-
torală	în	clandestinitate,	mai	ales	în	Oradea,	ca	preot	
confesor.	Datorită	credinței	sale,	este	închis	timp	de	
șase	ani	după	gratii	însă	nu	dorește	răzbunare	fiind	
un	om	al	 altruismului	 și	 al	 păcii;	 refuză	vehement	
să	vorbească	despre	perioada	petrecută	în	închisoare	
deoarece	 ar	fi	 însemnat	 să	 continue	 războiul	 (con-

form	spuselor	fiului	său	pr.	Iuliu	
Muntean).	
	 După	 repunerea	 în	 liberta-
te	 a	 Bisericii	 Greco-Catolice,	
este	numit	 capelan	 al	Spitalului	
Județean	 din	 Oradea	 și,	 printre	
altele,	părinte	spiritual	al	Institu-
tului	Teologic	de	la	Oradea	(ac-
tualul	Seminar	Greco-Catolic).	
	 La	 data	 de	 22	 septembrie	
1998	a	adormit	întru	Domnul	la	
spitalul	pe	care	el	însuși	l-a	slujit	

cu	perseverență	exemplară.
	 Prezența	 Preasfințitului	 John	 Michael	 și	 a	
Părintelui	 Iuliu	Muntean	 în	mijlocul	 nostru	 a	 fost,	
ca	de	fiecare	dată,	o	binecuvântare.	Au	fost	momen-
te	de	 împărtășire,	 de	 cunoaștere	 reciprocă	 și,	 desi-
gur	de	comuniune	frățească.	PS	John	Michael	ne-a	
mărturisit	că	la	noi	se	simte	ca	acasă.	Le	mulțumim	
pentru	prezență	și	pentru	tot	sprijinul	pe	care	îl	oferă	
Seminarului	nostru	și...	îi	mai	așteptăm	pe	acasă!

VIZITA PREASFINȚITULUI
JOHN MICHAEL BOTEAN LA ORADEA

Sergiu CHIRILOAEI
Anul II



7Seminarium Varadiensis

	 Se	 spune	 că	 cea	mai	 bogată	moștenire	 pe	
care	părinții	pot	să	o	lase	copiilor	este	copilăria	fe-
ricită;	aceasta	va	lumina	zilele	care	vin,	îi	va	păzi	
de	ispite	și	îi	va	conduce	spre	Dumnezeu.
În	 cadrul	 numeroaselor	 vizite	 pastorale	 aflate	 în	
programul	 formativ,	 în	 perioada	 2	 -	 4	 noiembrie	
2018,	 comunitatea	 Seminarului	 Teologic	 Greco-
Catolic,	 Sfinții	 Trei	 Ierarhi:	 „Vasile,	 Grigore	 și	
Ioan”	Oradea	s-a	aflat	în	localitatea	Habic,	județul	
Mureș,	satul	natal	al	Preasfinției	Sale,	Virgil	Ber-
cea	 și	 al	Părintelui	Rector	An-
ton	Cioba,	cu	scopul	comemo-
rării	celor	adormiți.	
	 Îmbinând	 utilul	 cu	 plă-
cutul,	 sâmbătă	 3	 noiembrie,	
comunitatea	 a	 vizitat	 Muzeul	
„Daruri	străbune”	(Habic)		unde	
piesa	de	rezistența	este	replica,	
la	o	scară	mult	mai	mică,	a	Co-
lumnei	lui	Traian	din	Roma;	în	
incinta	muzeului	se	regăsesc	și	
obiecte	găsite	în	zonă	și	nu	numai,	care	datează	încă	
din	perioada	dacilor	cu	o	vechime	de	peste	6000	de	
ani;	de	asemenea,	au	putut	fi	observate	acte	precum	
diplome	acordate	de	către	Mihai	Viteazul,	diferite	
decrete	 și	hărți	dar	 și	cărți	din	perioada	secolelor	
XV-XVII.
	 Scopul	 vizitei	 a	 fost	 îndeplinit	 duminică	
4	noiembrie,	zi	 liturgică	regăsită	în	calendare	sub	
numele	 „Duminica	 bogatului	 nemilostiv”,	 atunci	
când	 s-a	 celebrat	 Sfânta	 Litur-
ghie	 în	 curtea	 casei	 Preasfinției	
Sale	 Virgil	 Bercea.	 Alături	 de	
Părintele	Rector	Anton	Cioba	a	
concelebrat	 și	Părintele	Spiritu-
al,	Anton	Rus.	În	cadrul	omiliei,	
s-a	amintit	de	importanța	alege-
rilor	pe	care	le	facem	în	viață,	de	
importanța	 rugăciunilor	 pentru	
sufletele	celor	trecuți	la	Domnul	
și	de	faptul	că	nu	suntem	definiți	
de	 ceea	 ce	 avem	 ci	 de	 ceea	 ce	
suntem	și	ceea	ce	facem.
	 La	finalul	Sfintei	Liturghii	s-a	celebrat	sluj-
ba	parastasului	pentru	 sufletele	 celor	 ce	 au	 trecut	
la	cele	veșnice,	 în	special	pentru	mama	pr.	Anton	
Cioba	 deoarece	 sâmbătă	 s-au	 împlinit	 10	 ani	 de	
la	trecerea	sa	la	Tatăl	Ceresc	dar	și	pentru	părinții	
Preasfințitului	 Virgil,	 întrucât	 în	 luna	 octombrie	

s-au	împlinit	10	ani	de	la	plecarea	la	Domnul	a	ta-
tălui	dânsului	și,	anul	viitor,	în	luna	martie	se	vor	
împlini	 5	 ani	 de	 la	 plecarea	 la	Domnul	 a	mamei	
dânsului.	 La	 celebrarea	 Parastasului	 s-au	 alăturat	
și	 Părintele	 Gheorghe	 Lupea	 din	 Apalina	 –	 Re-
ghin,	 care	 deservește	 și	 Parohia	Habic	 precum	 și	
Părintele	Zaharia	 Fărcaș,	 din	 Parohia	Chiheru	 de	
Jos.	Seminariștii	și	credincioșii	s-au	îndreptat	mai	
apoi	spre	cimitirul	satului,	unde	s-au	rugat	la	mor-
mântul	celor	adormiți	în	Domnul.	La	finalul	zilei,	

seminariștii	 au	 vizitat	 Biseri-
ca	 din	 localitate,	 unde	 au	 fost	
primiți	cu	mare	căldură	de	către	
părintele	paroh.
	 Luna	noiembrie	are	o	puter-
nică	 legătură	 cu	 sufletele	 celor	
adormiți.	Pe	data	de	1	noiembrie,	
Biserica	 Latină	 îi	 sărbătorește	
pe	Toți	Sfinții,	 în	 timp	ce	Bise-
ricile	Orientale	 îi	 comemorează	
în	 prima	 Sâmbătă	 din	 această	

lună	pe	 toți	 cei	 ce	au	 trecut	 la	Domnul.	Regăsim	
trei	 date	 importante	 atunci	 când	 sunt	 amintiți	 cei	
răposați:	 „Moșii	 de	 toamnă”	 (Prima	Sâmbătă	 din	
luna	Noiembrie),	„Moșii	de	iarnă”	(Sâmbăta	dina-
intea	Duminicii	Înfricoșătoarei	Judecăți)	și	„Moșii	
de	vară”	(Sâmbăta	dinaintea	Rusaliilor).	Provenită	
din	cultul	arhaic,	sărbătoarea	îşi	are	originea	încă	
din	timpul	geto-dacilor	şi	reprezintă	o	formă	a	cul-
tului	 strămoşilor	 preluată	 de	 creștinism.	Această	

sărbătoare	nu	are	o	dată	fixă.		
	 A	 fost	 aleasă	 ziua	 de	 sâm-
bătă,	deoarece	este	ziua	în	care	
Mântuitorul	 Isus	Hristos	 a	 stat	
în	mormânt	cu	trupul,	iar	cu	su-
fletul	 s-a	 coborât	 în	 iad	 pentru	
a-i	 elibera	 pe	 toţi	 drepţii	 ador-
miţi.
	 Rugăciunile	 pentru	 suflete-
le	celor	adormiți	sunt	importan-
te	 deoarece	 ele	 sunt	 puntea	 de	
legătură	dintre	noi	și	ei.	Noi	ne	

rugăm	pentru	pacea	și	odihna	sufletelor	lor,	 iar	ei	
mijlocesc	pentru	noi.	Odihna	 cea	veșnică	dă-le-o	
lor	Doamne	și	lumina	cea	fără	de	sfârșit	să	le	stră-
lucească	lor,	să	se	odihnească	în	pace,	prin	mila	lui	
Dumnezeu,	Amin.

Claudiu-Adrian BAIDOC
Anul IV

CELEBRARE EUHARISTICĂ
ȘI VIZITĂ LA HABIC
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	 În	această	vară	am	avut	ocazia	să	petrec	6	
săptămâni	 în	 conventul	 „Sfânta	 Maria”	 din	 Mont	
des	Cats	(Franța),	care	se	află	în	zona	flamandă	din	
Nord	Pas	de	Calais,	la	35	km	de	Lille.
	 Mănăstirea	a	fost	preluată	de	ordinul	Trapist	
–	latura	contemplativă	(de	clauzură)	–	în	anul	1826.	
Călugării	 și	 călugării-preoți	 provin	 din	mai	multe	
țări	europene,	dar	și	din	fos-
te	colonii	 franceze.	Ceea	ce	
îi	 unește	 pe	 acești	 oameni	
într-un	loc	atât	de	retras	este	
dorința	de	a-i	sluji	Domnului	
printr-o	viață	simplă,	auste-
ră,	care	să	cuprindă	doar	ru-
găciune,	meditație	și	muncă.	
	 Mănăstirea	 se	
întreține	 din	 producția	 și	
vânzarea	de	brânzeturi	după	
o	rețetă	unică,	specifică	doar	acelui	convent,	dar	și	
din	 activități	 cu	 regim	hotelier;	 cei	 care	 doresc	 sa	
petreacă	o	perioadă	 în	 liniște	și	 rugăciune	au	oca-
zia	să	se	cazeze	într-o	secție	
specială	 din	 incinta	mănăs-
tirii,	 secție	 special	 dedicată	
laicilor.
	 Împreună	 cu	 părin-
tele	 diacon	 Gabriel	 Manu	
(Cluj-Napoca)	am	avut	parte	
de	 un	 timp	 special	 și	 unic,	
frații	 din	 mănăstire	 ne-au	
tratat	ca	și	cum	am	fi	fost	de-
ai	 lor:	 ne-am	 rugat	 împreu-
nă,	am	servit	mesele	împre-
ună	și	am	lucrat	împreună	la	fabrica	de	brânzeturi	și	
în	grădină.	Ceea	ce	face	totul	să	fie	atât	de	special	
e	faptul	că	ni	s-a	dat	ocazia	să	gustăm	din	această	
viață	de	clauzură,	să	înțelegem	mai	bine	în	ce	constă	

viața	 de	 călugăr.	 Indiferent	 dacă	 cineva	 e	 chemat	
pentru	 această	 viață	 sau	 nu,	 a	 petrece	 puțin	 timp	
alături	de	„pustnici”	este	benefic.	Istoria	se	repetă:	
dacă	 în	primele	 secole	 ale	 creștinismului	oamenii	
mergeau	 în	 deșert	 să-i	 caute	 pe	 pustnici	 pentru	 a	
petrece	un	timp	cu	ei	(ex:	Sf.	Antonie	cel	Mare),	la	
fel	 și	 astăzi	oamenii	 se	 retrag	din	viețile	 lor	 coti-

diene	și	se	duc	să-și	caute	pe	
călugării	 din	mănăstirile	mai	
retrase	 pentru	 a	 fi	 ajutați	 de	
către	aceștia	să	se	apropie	mai	
mult	de	Dumnezeu.
	 Conventul	 a	 fost	 ceva	 de-
osebit	 de	 alte	 locuri	 pe	 care	
le-am	 vizitat.	 Călugării	 pe	
care	 i-am	 întâlnit,	 precum	 și	
oamenii	care	veneau	să	se	ca-
zeze	 la	 mănăstire	 emanau	 o	

stare	greu	de	pus	în	cuvinte.	Se	vedea	și	se	simțea	
pacea	și	liniștea	din	sufletele	celor	din	jur,	o	pace	și	
o	liniște	de-a	dreptul	molipsitoare.	

	 Îi	 mulțumesc	 lui	 Dumne-
zeu	 pentru	 această	 perioadă	
în	 care	 am	 fost	 de-a	 dreptul	
copleșit	 de	 haruri.	 Am	 avut	
nevoie	 să	mă	 desprind	 puțin	
de	 activitățile	 cotidiene	 și	
să	 am	 parte	 de	 liniște	 fizică	
pentru	 a	 se	 putea	 așterne	 și	
liniștea	 sufletească	 în	 care	
Dumnezeu	 își	 face	mai	 ușor	
auzit	glasul.	M-am	întors	alt	
om,	mai	plin	de	viață	și	mai	

pregătit	 să	 urmez	 calea	 formării	 mele	 spirituale	
care	are	ca	finalitate,	cu	ajutorul	Domnului,	preoția.

RETRAGERE SPIRITUALĂ
ÎN MONT DES CATS

Vlad PALAS
Anul IV 


