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La Institutul Teologic Franciscan 

din Roman a fost reluată activitatea 

formativă însă cu o nouă echipă: pr. 

Marius-Petru Bîlha, Rector; pr. Ioan 

Lupu, vicerector; Vlad-Bogdan Bejan, 

vicerector; şi îndrumător spiritual, pr. 

Marius Vătămănelu.  

Fraţii studenţi au avut în aceste 

zile: Săptămâna franciscană, ce se 

desfăşoară de marţi, 27 septembrie 2016, 

până la solemnitatea sfântului Francisc, 4 

octombrie. 

Prima zi a săptămânii franciscane a 

fost dedicată reculegerii şi interiorizării 

vocaţiei personale cât şi a carismei 

franciscane.  

Temele principale au fost: 

itinerariul ucenicilor lui Cristos şi regula 

franciscană, prezentate de pr. spiritual 

Marius Vătămănelu. Părintele ne-a invitat 

în acest an de formare să întrupăm 

evanghelia în viaţa noastră. Aceasta să 

reprezinte busola unică de orientare în 

viaţa spirituală. 

Au urmat două zile de capitul 

formativ, deschis de salutul pr. guardian 

Ştefan Acatrinei, după care pr. rector 

Marius-Petru Bîlha, a prezentat proiectul 

formativ care să reînsufleţească şi să 

îmbunătăţească calitatea vieţii fraterne și 
a activităților formative.  

Se va insista pe redescoperirea 

misiunii ca inimă a identității discipolului 

franciscan și deci pe implementarea unei 

formări dinamice, creative, în „ieșire”, 

impregnată de spiritul misionar.      

26 Septembrie 

4 Octombrie 

SĂPTĂMÂNA 
FRANCISCANĂ 

CAPITUL CONVENTUAL FORMATIV 

SEPTEMBRIE 2016 
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CURĂȚENIE ÎN PARC ȘI SOLIDARITATE 

 

O altă zi din 
săptămâna franciscană am 
dedicat-o ecologiei. 
Responsabilul Comisiei 
provinciale pentru dreptate, 
pace și ocrotirea mediului, pr. 
Lucian Mihai Bobârnac, însoțit 
de pr. Gheorghiță Farcaș, 
împreună cu echipa formativă 

au celebrat o Sfântă liturghie în care omilia a fost dedicată 
importanței ecologiei. Întreaga comunitate formativă, cu 
sprijinul Fundaţiei umanitare „Pacea” și în colaborare cu 
Primăria Municipiului Roman, a participat cu entuziasm la 
activitatea de curăţenie în parc şi pe strada Ştefan cel Mare, 
în dorința de a avea grijă de „casa comună”, practicând 
milostivirea și cu creația, dând o mângâiere mamei glie.  

Ca fii ai sfântului Francisc am simțit cu mai multă 
intensitatea chemarea să fim mesageri ai frumosului. 

Obiectivul acestei iniţiative a fost și acela de 
sensibiliza frații și de ce nu, cetățenii, asupra responsabilității 
de a ocroti mediul înconjurător. Natura este ca „o carte 
splendidă în care Dumnezeu ne vorbeşte şi unde fiecare 
creatură are o valoare”. 

Sărăcuțul din 
Assisi vorbea 
despre pământ ca 
„mamă”, care 
priveşte spre cei 
săraci. Pentru 
sfântul Francisc o 
adevărată apropiere 
ecologică devine 
întotdeauna şi o 
apropiere socială. 

Numai așa vom putea asculta atât strigătul 
pământului cât şi strigătul săracilor. Tocmai de aceea am 
dedicat o altă zi „strigătului săracilor”, exprimându-ne 
solidaritatea față de o familie săracă, care trăiește la 
periferiile existenței. 
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Săptămâna franciscană va culmina zilele 
acestea cu celebrarea trecerii sfântului Francisc în 
casa Tatălui, cunoscută în tradiţia franciscană 
ca Transitus Sancti Francisci, şi cu solemnitatea 
sfântului Francisc, hramul conventului nostru din 
Roman. În cadrul liturghiei solemne de pe 4 
octombrie, ora 10.30, vor fi sfinţiți diaconi cinci frați 

studenți prin impunerea mâinilor şi rugăciunea de 
consacrare a Excelenţei Sale, mons. Miguel Maury 
Buendía, Nunţiu Apostolic în România. De 
asemenea această celebrare va marca și deschiderea 
anului academic și formativ 2016-2017. 

fr. Mihai Percă 
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CINCI FRAȚI FRANCISCANI 
HIROTONIȚI DIACONI 

Solemnitatea „Sfântului Francisc din Assisi” a înce-

put, la Institutul Franciscan din Roman, cu vigilia din seara 

zilei de 3 octombrie, când an de an, urmașii Sărăcuțului din 

Assisi comemorează ceea ce tradiția franciscană numește 

Transitus sancti Francisci, adică  trecerea din această viață a 

sfântului Francisc. Anul acesta se împlinesc 790 de ani de 

când Seraficul Părinte în seara zilei de 3 octombrie 1226, 

„pleca asemenea unui călător în locurile înalte ale cerurilor, el 

care a fost atât de învrednicit de Dumnezeu și iubit de oameni 

(Fr. Elia, Scrisoarea adresată tuturor fraților cu ocazia morții 
sf. Francisc). 

În cadrul acestui moment de priveghere și rugăciune 

s-a relatat momentul plecării lui Francisc în casa Tatălui veș-
nic, așa cum îl relatează biografii săi, s-au amintit trăsăturile 

fizice și spirituale ale Sărăcuțului, s-a mulțumit lui Dumnezeu 

pentru darul făcut Bisericii în persoana sa, ca și pentru „sora 

noastră moarte trupească”, de care nici un om viu nu poate 

scăpa, iar pe cei pe care-i surprinde făcând voința lui Dumne-

zeu „nu-i poate vătăma” (Sf. Francisc, Cântecul Fratelui Soa-

re). 

Imediat după vigilie, frații ce urmau să primească a 

doua zi Ordinul Diaconatului au făcut promisiunea de credință 

și jurământul înainte de hirotonire înainte ministrului provinci-

al, fr. Teofil Petrișor, și a martorilor. 

În ziua de 4 octombrie, începând cu ora 10.30, în 

capela Institutului Franciscan din Roman, devenită neîncăpă-

toare datorită mulțimii de preoți, persoane consacrate, semi-

nariști și credincioși, Excelența Sa, Mons. Miguel Maury Buen-

dia, Nunțiu Apostolic în România și în Republica Moldova, a 

celebrat Sfânta Liturghie și ritul hirotonirii diaconale a următo-

rilor cinci frați franciscani: Blaj Marius-Andrei, Sagna (NT); 

Cojoc Robert, Berzunţi (BC); Isciuc Paul-Aurel, Satu Nou – 

Rediu II, com. Bâra (NT); Mîrţ Andrei, Pildeşti (NT); Percă Mi-

hai, Săbăoani (NT) (Parohia „Înălţarea Sfintei Cruci”) 

În cuvântul de învățătură, Excelența Sa, Nunțiul 

Apostolic, plecând de la Cuvântul proclamat la Sfânta Evan-

ghelie – „Jugul meu este plăcut, iar povara mea este ușoa-

ră” (Mt 11,30) -, precum și de la exemplul sfântului Francisc, i-

a îndemnat pe tinerii candidați la diaconat să trăiască și să 

oglindească în lume iubirea lui Isus și să vestească Evanghe-

lia cu entuziasm și curaj, având convingerea că jugul lui Isus 

nu face sclavi, ci eliberează, iar povara Sa are aripile iubirii. 

Celebrarea a continuat cu ritul hirotonirii, liturgia 

euharistică și binecuvântarea finală. 

Înainte de binecuvântarea finală, un reprezentant al 

părinților diaconi a mulțumit lui Dumnezeu și tuturor celor 

care au contribuit de-a lungul anilor la formare lor, precum și 
la pregătirea sărbătorii hirotonirii; de asemenea, ministrul 

provincial a adresat un cuvânt de recunoștință Excelenței 

Sale, Nunțiul Apostolic, pentru că a binevoit să viziteze Provin-

cia Franciscană și Institutul Teologic de la Roman, trăind și 
împărtășind cu frații franciscani și cu toți cei veniți la sărbă-

toarea Sfântului Francisc, momente frumoase de rugăciune, 

bucurie și comuniune fraternă. 

Îi felicităm pe tinerii diaconi pentru darul pe care l-au 

primit cu bucurie și le dorim să fie slujitori fideli și plini de zel 

ai Împărăției lui Dumnezeu, după exemplul sfântului diacon 

Francisc din Assisi! 

OCTOMBRIE 2016 
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Felicitări dragi frați! 

Amintiri 
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În ziua de duminică, 9 
octombrie 2016, în Dieceza de 
Iaşi s-a organizat pelerinajul per-
soanelor consacrate la sanctuarul 
marian din Cacica.  

Persoanele consacrate, 
într-un număr neaşteptat de mare, 
au pornit cu bucurie, dis-de-
dimineaţă, din comunităţile lor 
aflate în diferitele zone mai apro-
piate sau mai îndepărtate ale die-
cezei, pentru a desfăşura acest 
moment deosebit al pelerinajului 
prin care să-i aducă preamărire lui 
Dumnezeu pentru darul vieţii con-
sacrate prin mijlocirea Mamei ce-
reşti. 

Primul moment al acestui 
pelerinaj a fost procesiunea spre 
sanctuar prin recitarea sfântului 
Rozariu animat de pr. Augustin 
Folner, noul responsabil al oficiu-
lui pentru Viaţa Consacrată al Die-
cezei de Iaşi. Următorul moment 
semnificativ a fost trecerea prin 
Poarta Sfântă, însoţiţi de părintele 
paroh Anton Mărăndescu, 
OFMConv.  

A urmat sfânta Liturghie 
solemnă ocazionată şi de sărbă-
toarea celui de-al doilea hram al 
sanctuarului în cinstea sfintei Fe-
cioare Maria, Regina Preasfântu-
lui Rozariu. Sfânta Liturghie a fost 
prezidată de preasfinţitul Aurel 

Percă, episcop auxiliar de Iaşi. 
După salutul iniţial din 

partea părintelui paroh, preasfinţi-
tul şi-a exprimat bucuria de a trăi 
aceste momente frumoase împre-
ună cu persoanele consacrate şi 

credincioşii de faţă, asigurând 
comuniunea cu întreaga biserică, 
locală şi universală sub privirea şi 
ocrotirea preasfintei Fecioare Ma-
ria, Regina Sfântului Rozariu. 

În cuvântul de învăţătură, 
pr. Iosif Luci-
an Dumea, 
custode al 
Fraţilor Capu-
cini din Ro-
mânia, para-
frazând vizita 
şi dialogul 
arhanghelului 
Gabriel cu 
Maria din 
evanghelia 
după sfântul 
Luca, a subli-
niat planul şi 

dorinţa lui Dumnezeu de a se 
apropia şi dialoga personal cu 
fiecare om. Dumnezeu nu doreşte 
sclavi în slujba sa, ci persoane 
libere, fii şi fiice ale sale, care îl 
slujesc cu bucurie, în libertatea 

inimii, contribuind astfel la planul 
său de mântuire asemenea 
Preasfintei Fecioare Maria. 
Momentele principale ale sfintei 
Liturghii au fost animate de repre-
zentanţi ale celor cinci zone ale 
diecezei.  

La încheierea sfintei Litur-
ghii, părintele Augustin Folner de 
la Ordinul Carmelitan, a salutat 
oficial persoanele consacrate şi 
mulţimea prezentă, invitând la a-l 
preamări pe Dumnezeu pentru 
darul minunat al vieţii consacrate 
făcut diecezei şi, în acelaşi timp, a 
prezentat pe scurt următoarele 
momente ale programului zilei. 
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A urmat apoi o agapă frăţească, iar bucuria 
de a fi împreună a continuat cu o conferinţă despre 
milostivire ţinută de sora Angela Bulai de la Surorile 
Franciscane Misionare de Assisi. Sora Angela nu s-a 
pierdut în prea multe amănunte şi teorii despre milos-
tivire, ci a dorit să dea concreteţe acestui moment 
dând întâlnirii un aspect interactiv.  

Plecând de la parabola bunului samaritean, a 
dorit să transmită importanţa de a înţelege că în viaţa 
de fiecare zi, orice om şi orice persoană consacrată 

oferă milostivire aproapelui, dar în ace-
laşi  
timp este şi destinatarul milostivirii. 
Milostivirea ca şi relaţie: oameni şi 

persoane consacrate care dau 
şi primesc milostivirea. Fraţii şi surorile 
s-au bucurat de asemenea şi de pre-
zenţa părintelui Alois Fechet şi de in-
tervenţia şi încurajarea sfinţiei sale 
adresată persoanelor consacrate pre-
zente. 

Întâlnirea şi pelerinajul persoa-
nelor consacrate s-a încheiat cu un 
moment intens de adoraţie, de relaţie 
strânsă şi iubitoare cu Acela care este 
Milostivirea prin excelenţă. 

Înainte de luarea de rămas 
bun, părintele Augustin Folner a tran-
smis câteva informaţii, iar apoi a pre-
zentat mulţimii de fraţi şi surori noua 
comisie diecezană pentru viaţa consa-

crată. 
În final a mulţumit tuturor pentru prezenţa la 

acest frumos pelerinaj, iar în numele tuturor a mulţu-
mit bunului Dumnezeu şi preasfintei Fecioare Maria 
pentru ziua minunată petrecută împreună, pentru nu-
meroasele vocaţii şi pentru darul vieţii consacrate. 

Pr. Albert Goşman OFM Cap. 

Voi sunteți lumina lumii! 

Sufletul meu îl preamărește pe Domnul! 
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În perioada 8-13 octombrie 2016, pr. Ja-
rosław Wysoczański, OFMConv., secretarul gene-
ral pentru animarea misionară în Ordinul Fraților 
Minori Conventuali, însoțit de pr. Marius Petru 
Bîlha, președintele comisiei provinciale de forma-
re inițială și de pr. Ioan Lupu, președintele comisi-
ei provinciale de animare misionară, a vizitat co-
munitățile formative ale provinciei: liceul de la 
Roman, postulandatul de la Pârâul Rece, novicia-
tul din Prăjești și post-noviciatul de la Roman. 

În cadrul întâlnirilor avute, pr. Jarek, cu 
pasiunea care îl caracterizează, a dorit să trezească 
și să intensifice în frații din formare sensibilitatea 
pentru misiune, ajutându-i să înțeleagă mai bine în 
ce consistă misiunea, prezentând prezențele misio-
nare mai semnificative ale Ordinului și împărtă-
șind din experiența sa misionară, mai ales aceea 
din Peru.  

Un moment deosebit și plin de emoții a fost 
acela al mărturiei date cu privire la martiriul frați-
lor cu care a trăit în comunitate la Pariacoto, Migu-
el Tomaszek și Zbigniew Strzałkowski, martiri ai 
credinţei şi ai carităţii, beatificaţi la Chimbote pe 5 
decembrie 2015. Aceştia au fost ucişi în 1991, de 
grupul terorist Sendero Luminoso, din cauza pro-
movării valorilor evanghelice şi ajutorul acordat 
săracilor, principii contrare grupării comuniste. 

Invitația constantă a părintelui a fost aceea 
de a fi tot mai conștienți că misiunea naște din re-
lația cu Dumnezeu, din viața de credință și că fie-
care frate, mai mult decât „a avea o misiune”, 
„este misiune”, aceasta dând identitate discipolului 
franciscan.  

Semnificativ și grăitor în această privință 
este mozaicul realizat de părintele iezuit Marko 
Ivan Rupnik, pe care îl găsim la San Giovanni Ro-
tondo, ce-l ilustrează pe sf. Francisc care poartă 

oița pierdută, lumea rănită, către coasta străpunsă a 
lui Isus, Bunul Păstor, pentru a găsi la El milostivi-
re și iubire, misiune pe care și frații sunt chemați s-
o trăiască cu pasiune și dăruire.  

Orice misiune trebuie să aibă în centru ke-
rygma, vestea cea bună, iubirea, care să facă să 
crească tot mai mult comuniunea între oameni; 
slujirea și dăruirea de sine până la martiriu îi va da 
credibilitate și consistență.  

De o intensitate de credință deosebită a fost 
privegherea de rugăciune în amintirea misionarilor 
martiri, intitulată „Femei și bărbați, mărturisitori ai 
milostivirii”, prezidată de pr. Marius Petru Bîlha, 

ce a avut loc 12 octombrie ora 21.00, în capela In-
stitutului Teologic Franciscan, la care au participat 
studenți, elevi și persoane consacrate din diferite 
ordine și congregații prezente în Roman sau din 
împrejurimi.  

MARTIRI AI CREDINȚEI 

MĂRTURISITORI AI MILOSTIVIRII 

Misionari și martiri, mărturisitori ai milostivirii 

LUNA OCTOMBRIE,  LUNĂ DEDICATĂ 
MISIUNILOR ȘI MISIONARILOR  
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,,Predicați 
peste tot. 
Când este  
necesar,     
folosiți și  
cuvintele!” 

Mărturia pr. Jarek despre frații noștri 
martiri în Perú, venerarea cu devoțiune a relic-
velor lor și citirea numelor misionarilor martiri 
din 2015 au făcut să vibreze cu mai multă in-
tensitate corzile credinței, încrederii, speranței 
în sufletele celor prezenți. La sfârșit, 
„mandatul” primit de frații studenți cu privire 
la activitățile pastorale și de voluntariat pe care 
le vor desfășura pe parcursul acestui an forma-

tiv în diferite parohii și realități sociale a fost 
cununa serii de rugăciune, expresie concretă a 
angajării lor în a forma o comunitate „în ieși-
re”, dinamică și misionară. 

În cursul dimineții de 13 octombrie pr. 
Jarek și-a încheiat vizita, întâlnindu-se cu frații 
formatori ai Institutului Franciscan din Roman, 
care fac parte și din Comisia provincială pen-
tru animarea misionară, în dorința de a trasa 
împreună unele linii și principii de organizare 
a activităților de sensibilizare misionară ale 
provinciei și a unei posibile colaborări cu Se-
cretariatul General pentru Animarea Misionară 
a Ordinului. 

fr. Marius Petru Bîlha 



VIAȚA FRATERNĂ   11         

INSTITUTUL TEOLOGIC FRANCISCAN—CRONICA ANULUI FORMATIV 2016-2017 

În data de 18 octombrie, preoţii diaconi hiro-

toniţi cu câteva zile înainte, au pregătit o serată în care 

şi-au etalat talentele. De fapt, nu au organizat ei, dar să 

punem pe seama lor pentru că ei au fost în centrul 

atenţiei.  

Cei 5 diaconi au fost supuşi la diferite probe, de 

care au trecut cu brio, alţii cu mai mult umor, alţii cu mai 

puţin umor. Până la urmă a fost o serată pe cinste, am 

râs, ne-am distrat, am petrecut clipe împreună. 
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Cu ocazia celei de-a 90 zile mondiale a misiunilor, 

Institutul Teologic Franciscan din Roman, în colaborare cu 

Comisia de animare misionară a Provinciei noastre, a or-

ganizat câteva momente de animare misionară în parohia 

„Sf. Iosif, Muncitorul” din Buruienești, în zilele 21-23 oc-

tombrie 2016. 

Vineri și sâmbătă seara, pr. Marius-Petru Bîlha a 

ținut cateheze cu adolescenții și cu tinerii, împărtășind cu ei 

din experiența sa de misiune în Honduras și Columbia. 

Participarea numeroasă și atentă, provocările și reflecțiile 

suscitate au făcut din aceste întâlniri ocazie de creștere, de 

deschidere a inimii și a minții, momente de comuniune și 

de rugăciune. 

Duminică, Sfintele Liturghii de la 09:30 și 11:00, 

prezidate de pr. Ioan Lupu, președintele Comisiei de ani-

mare misionară a Provinciei noastre și respectiv de pr.

Marius-Petru Bîlha, rectorul Institutului Teologic Francis-

can din Roman și animate de un grup de frați-

studenți, au marcat ulterior în mod semnificativ și 

solemn celebrarea acestei zile dedicată misiunilor și 

misionarilor, care anul acesta a avut ca tematică: 

„Biserica misionară, martoră a milostivirii”. În mesa-

jul său, papa Francisc ne-a amintit că „suntem invitați 

toți «să ieșim», ca discipoli misionari, fiecare punând 

în slujire talentul său, creativitatea, înțelepciunea și 

experiența sa în a duce mesajul de blândețe și compa-

siune a lui Dumnezeu la întreaga familie umană”. 

Prezentarea succintă a vieții de dăruire a 

fraților franciscani conventuali misionari martiri în 

Perú, Mihail și Zbiegniew, uciși pe 9 august 1991 de 

gruparea teroristă „Sendero luminoso” și declarați 

fericiți de papa Francisc pe 5 decembrie 2015, pre-

cum și venerarea relicvelor lor au încununat momen-

tele de celebrare, de fraternitate și de comuniune în credin-

ță. 

Fie ca fericiții Mihai și Zbigniew să mijlocească 

pentru fiecare dintre noi să ne putem trăi cu dăruire, bucu-

rie și curaj vocația și misiunea noastră de creștini, fiecare 

conform statutului său de viață. 

O, Dumnezeule, care i-ai chemat pe fericiții Mihai 
și Zbigniew, preoți, la urmarea lui Cristos după exemplul 
sfântului Francisc din Assisi și i-ai întărit prin Duhul Sfânt 
în ceasul în care și-au dat viața pentru binele poporului 
încredințat lor, dă-ne nouă ca, prin mijlocirea lor, să creș-
tem în iubirea față de tine și în slujirea milostivă față de 
cei săraci. Dă-ne, te rugăm, după voia ta, harul pe care ți-l 
cerem… Prin Cristos, Domnul nostru! Amin. 

fr. Marius-Petru Bîlha 

BURUIENEȘTI: ZILE DE ANIMARE 
MISIONARĂ 

împreună cu tinerii 

Comuniune și rugăciune 

B I S E R I C A  M I S I O N A R Ă ,  
M A R T O R Ă  A  M I L O S T I V I R I I
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În luna dedicată misiunilor și misionarilor, marți 25 Octombrie, comunitatea noastră s-a bucurat de 
vizita Părintelui Provincial fr. Teofil Petrișor și a Vicarului custodial al Custodiei de Orient și Țara Sfântă fr. 
Martin Kmetec care a fost însoțit de fr. Iulian Pișta.  

De asemenea, 
într-un cadru fratern la 
orele 18.30 fr. Martin 
Kmetec a celebrat Sfân-
ta Liturghie animată de 
formația Institutului 
nostru, concelebranți 
fiind Părintele Provinci-
al și echipa formativă în 
frunte cu părintele rec-
tor Marius-Petru Bîlha 
care pentru început a 
adresat un salut de bun 
venit oaspeților noștri.  

În cadrul omiliei fr. 
Martin Kmetec a dat mărturie 
despre semnificația Liturgiei 
Cuvântului al acestei zile pre-
cum și despre realitatea cus-
todiei care o reprezintă.  

Seara s-a încheiat cu un 
moment de fraternitate la care cu 
toții ne-am bucurat prin cântece și 
dansuri, lucru evidențiat în imagi-
nile alăturate: 

fr. Adrian Cobzaru 

Roman: Vizita custodelui de orient și 
Țara sfântă 
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Facultatea de Filozofie „I. Duns Scotus”, din 

cadrul Institutului Teologic Franciscan din Roman, a 

celebrat în ziua de 8 noiembrie 2016, sărbătoarea feri-

citului I. Duns Scotus. La ora 18.30, a fost celebrată o 

Sfântă Liturghie prezidată de pr. rector Marius-Petru 

Bîlha, la care au concelebrat părinții profesori și la 

care au participat studenții din cadrul Institutului. Cu 

acest prilej, părinții profesori au făcut profesiunea de 

credință, conform prevederilor canonice. 

În cadrul omiliei, pr. Mihai Gal, decanul Fa-

cultății de Filozofie, a conturat portretul fericitului I. 

Duns Scotus, teolog și filozof medieval, fondator al 

curentului scolastic denumit scotism. Părintele Mihai 

Gal, a evocat rolul pe care l-a avut Scotus în apărarea 

dogmei Neprihănitei Zămisliri, potrivit căreia Fecioara 

Maria a fost ferită de păcatul originar. În istoria scolas-

ticii franciscane, Duns Scotus apare din punct vedere 

teologic ca apărător al întrupării, al Neprihănitei Ză-

misliri a Fecioarei Maria și a autorității supreme a 

Pontifului Roman.  

Împreună cu Scotus, afirma părintele, putem 

transmite lumii de astăzi un mesaj al învierii, faptul că 

ne putem mântui doar dacă acceptăm harul și iubirea 

lui Dumnezeu. Luna noiembrie este luna dedicată cre-

dincioșilor răposați, de aceea, părintele a ţinut să subli-

nieze care este raportul dintre suflet și trup din punct 

de vedere al credinței în gândirea lui Duns Scotus.  

Prin credință, se poate ajunge la certitudinea 

absolută dată de învierea lui Cristos, că sufletul uman 

este incoruptibil și nemuritor. Biserica, crede că Isus 

Cristos, mort și înviat pentru toți, oferă omului lumină 

și puteri prin Duhul său, ca omul să poată răspunde 

vocației sale supreme și că nu a fost dat alt nume sub 

cer oamenilor, în care el să se poată mântui. 

Cristos a suferit și a devenit cauza meritorie a 

oricărui har pentru orice ființă rațională, ieri, azi și 

mâine. Prin misterul pascal în Cristos „strălucește iubi-

rea supremă”, și devine singurul mijlocitor între Dum-

nezeu și om, în sensul că omul nu se poate mântui fără 

de Cristos. Părintele Mihai Gal, a conturat în omilia 

sa,  viziunea cristocentrică a lui Duns Scotus asupra 

istoriei mântuirii. 

 fr. Mihai Percă 

Conduşi de credinţa în înviere, în data de 3 

noiembrie, noi fraţii studenţi, preoţii formatori, 

fraţii de la comunitatea stabilă şi elevii, am pornit 

împreună spre cimitirul orașului Roman spre a le 

aduce un omagiu înaintaşilor noştri şi pentru a 

înălţa o rugă spre Dumnezeu pentru odihna lor cea 

veşnică. Momentul rugăciunii a fst condus de părin-

tele rector formativ Marius-Petru Bîlha. 

Data buletinului informativ 

Volumul 1, Numărul 1 

Vizită la cimitir 
Odihna cea veșnică dă-le-o lor Doamne! 

NOIEMBRIE 2016 
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IMAGINI

,,Scotia me genuit. Anglia 

me suscepit. Gallia me docuit. Co-

lonia me tenet”. (Scoția m-a năs-

cut/ Anglia m-a primit/ Franța m-

a învățat/ Köln-ul mă ține). 

Fer. Ioan Duns Scotus 



VIAȚA FRATERNĂ   16         

INSTITUTUL TEOLOGIC FRANCISCAN—CRONICA ANULUI FORMATIV 2016-2017 

În ziua de marți, 29 noiem-

brie 2016, în sărbătoarea Tuturor 

Sfinților Ordinului Serafic, în capela 

Institutului Teologic Franciscan din 

Roman, s-a celebrat o Sfântă Litur-

ghie de  începere a primei etape a 

cauzei de beati-

ficare a părin-

telui Anton 

Demeter. 

Sfânta 

Liturghie a fost 

prezidată de 

către Excelența 

Sa, Mons. Pe-

tru Gherghel, 

Episcop de Iași, 
alături de care 

au concelebrat: 

fr. Teofil Petri-

șor, Ministru 

provincial, fr. 

Damian Gheor-

ghe Pătrașcu, 

Postulator ge-

neral, fr. Cristi-

an Blăjuț, vice-

postulator, pă-

rinții parohi și 
guardiani ai comunităților francisca-

ne, preoți invitați din parohiile în 

care a slujit părintele Anton Deme-

ter. La Liturghie au fost prezenţi 

rude ale părintelui, oficialități locale, 

studenţi, elevi şi mulţi credincioşi 

atât catolici cât şi ortodocşi. 

Venerabilul Slujitor al lui 

Dumnezeu, părintele Anton Deme-

ter, de la care trecere în casa Dom-

nului  

se împlinesc 10 ani, a fost un mare 

îndrumător spiritual, un om dăruit 

total lui Dumnzeu și Bisericii, care a 

îndurat multe persecuții și suferințe 

nedrepte, din cauza regimului comu-

nist ateu din a doua jumătate a seco-

lului al XX-lea. Datorită mărturiei 

lui de credință, de jertfă din iubire, 

de slujire în suferință, Provincia 

franciscană și Biserica locală de Iași, 
au deschis investigația de beatifica-

re, în faza diecezană, a părintelui 

Anton Demeter, pentru a se putea 

număra în rândul fericiților din cer. 

Se cunosc și astăzi, cazuri de 

bolnavi, pe care părintele Anton i-a 

tămăduit sufletește și trupește, când 

era în această viață, după cum se 

cunosc de asemenea, și harurile și 
virtuțile cu care a fost înzestrat de 

bunul Dumnezeu: darul învățăturii 

sau al cuvântului, prin cuvântări 

scurte, dar foarte concentrate, a reu-

șit să lumineze și să vindece de boală 

multe suflete. Prin rugăciunile sale,  

a eliberat sufletele de povara păcatu-

lui, a eliberat sufletele din Purgator, 

și i-a chemat înapoi la Tatăl pe fiii 

risipitori. Prezenţa părintelui Anton 

printre viitorii frați şi preoţi francis-

cani, a suscitat curaj şi speranţă în 

urmare lui Cristos în ascultare, sără-

cie şi castitate. 

În omilia sa, PS Petru Gher-

ghel, episcop de Iaşi, a dat mărturie 

despre sfințenia pr. Anton Demeter, 

și a conturat chipul său plin de bu-

nătate și voioșie.  

Chipul slujitorului suferind 

„care după căutarea lui Cristos cel 

care l-a chemat, după calvarul petre-

cut în pușcărie, după maltratările 

suferite pentru Cristos, urcă încet 

calvarul, îmbrățișează crucea lovitu-

rilor, a suferinței și a anchilozării. 

Rămânând încet răstignit 

pe scaunul său, mai apoi pe patul 

său ca pe un altar de jertfă acceptat 

cu atâta seninăta-

te și credință 

exemplară; ofe-

rind fără încetare 

o liturghie conti-

nuă care nu a 

încetat decât oda-

tă cu moartea sa. 

După sfințirea 

mea ca preot, mi-

a fost dat să îl 

întâlnesc în diferi-

te ocazii dar mai 

ales în momentul 

când s-a stabilit la 

Barticești, în casa 

parohială, unde a 

deschis porțile 

sanctuarului său 

de suferință, pen-

tru a-i primi și 
încuraja pe toți cei 

care doreau și 
căutau să îi treacă pragul, aici am 

putut constata pe viu, cine a fost și 
ce a putut să facă fără încetare pr. 

Anton.  

Poarta casei nu era închisă 

niciodată, iar camera sa nu era doar 

un loc de rugăciune personală dar și 
un mic sanctuar și loc de primire 

pentru oricine dorea să se inspire și 
să se întărească în credință, luând 

din exemplul său. 

DESCHIDEREA PROCESULUI DE BEATIFICARE A 

PĂRINTELUI ANTON DEMETER
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Pot să dau mărturie, cu ma-

re bucurie și convingere, că sanctua-

rul său îl găseai tot timpul deschis, și 
primeai un zâmbet cuceritor și două 

mâini care ori lucrau 

pentru a oferi celor ce 

veneau la el rozarii 

meșteșugite de el ori 

le ținea împreunate 

pentru rugăciune. 

Nu puteai 

sesiza pe chipul său 

un motiv de tristețe și 
nici nu auzeai cuvinte 

de condamnare pentru 

tot ceea ce a trebuit să 

sufere ci doar încura-

jare pentru cei ce 

aveau greutăți și bine-

cuvântarea pentru cei 

aflați în suferință.  

Când mă în-

torc cu gândul la scau-

nul cu rotile al pr. 

Anton și la patul său 

de suferință, și la tot felul de limite și 
neputințe, nu pot să nu exprim cu-

vintele lui Isus: „Cine vrea să vină 

după Mine, să se lepede pe sine, să-şi 

ia crucea şi să Mă urmeze”, și va 

avea lumina veșnică.  „Luaţi ju-

gul Meu asupra voastră şi în-

văţaţi de la Mine, pentru că Eu 

sunt blând şi cu inima smerită, 

şi astfel veţi găsi odihnă pen-

tru sufletele voastre”, dau măr-

turie și în această împrejurare, 

și la această deschidere oficia-

lă, faza diecezană, pentru mine 

personal cât și pentru mulți 
alții de sfințenia părintelui 

Anton. Chipul și privirea lui 

senină vor rămâne întipărite în 

noi toți”. 
După Sfânta Liturghie 

a fost constituit Tribunalul 

pentru această cauză de cano-

nizare din care fac parte: 

pr. Mihai Pătrașcu – delegat 

episcopal; pr. Iosif Iacob – 

promotor al dreptă-

ții;  pr. Romeo Neculai – notar. 

Comisia acestui tribunal a depus 

jurământul de credință și în scurt 

timp va începe demersurile pentru a 

recunoaște sfințenia și virtuțile sluji-

torului lui Dumnezeu, părintele An-

ton Demeter, după care  dosarul va fi 

înaintat 

la Congregația 

pentru Cauza 

Sfinților. Același 
jurământ l-au 

depus și episcopul 

diecezei, Mons. 

Petru Gherghel, 

cât și vice-

postulatorul cau-

zei, Pr. Cristian 

Blăjuț. 
La final, 

părintele vice-

postulator Cristi-

an Blăjuț a mul-

țumit în numele 

Provinciei francis-

cane,  PS Petru Gherghel, pentru că 

a crezut în mărturia pe care a văzut-

o în pr. Anton Demeter, în toți acești 

ani, în calitate de episcop și păstor; și 
pentru că a obținut aprobarea tutu-

ror episcopilor, ca această cauză să 

ajungă la Roma.   

Un cuvânt de 

mulțumire, a fost adre-

sat membrilor care au 

acceptat să facă parte 

din tribunalul biseri-

cesc. De asemenea un 

cuvânt de mulțumire, 

a fost adresat tuturor 

acelora care l-au cu-

noscut pe părintele 

Anton Demeter și l-au 

prețuit. Părintele Cris-

tian Blăjuț, i-a rugat 

pe toți credincioșii să 

susțină această cauză 

de beatificare, prezen-

tând mărturiile de 

credință și minunile pe 

care părintele Anton, 

le-a mijlocit de la bu-

nul Dumnezeu. 

 Slujitorul lui Dumnezeu, 

părintele Anton Demeter, continuă 

să susțină din cer credința Poporului 

lui Dumnezeu, să mijlocească pentru 

fiecare dintre noi ajutorul de care 

avem nevoie. 

„Fericiți cei blânzi, căci aceia 

vor moșteni pământul” (Mt 5,5), pă-

rintele Anton a fost un om al blânde-

ții care nu urât pe nimeni, indiferent 

de răul care i s-a făcut.  

El a iertat greşelile oameni-

lor, și i-a împăcat cu Dumnezeu. Cel 

ce a suferit în unire cu Cristos îşi 

află fericirea în ceruri. Fie ca părin-

tele Anton Demeter, ales de Dumne-

zeu să ajungă la perfecţiunea iubirii, 

să strălucească pe firmamentul Bise-

ricii prin mărturia autentică de cre-

dință și viața sa sfântă. 

fr. Mihai Percă 
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Zi de mare bucurie, 1 decembrie. Bucurie 

și mândrie națională, dar și un motiv de joacă, 

de fraternitate, o zi mai altfel decât în mod 

obișnuit. Nu puteam începe altfel această zi de-

cât cu Sfânta Liturghie. Înainte de a trece pro-

priu-zis la activitățile aferente acestei zile am 

intonat împreună imnul de stat al României.  

Pe parcursul zilei au avut loc diferite ac-

tivități culturale și sportive: șah, rummy, table, 

biliard, tenis de masă, maraton, un meci de 

fotbal între studenți și preoți de la comunitatea 

stabilă. În funcție de posibilități, unii au câști-
gat și câte un premiu, la urmă toți fiind con-

solați cu o agendă liturgică pentru anul 2017. 

Dar să lăsăm imaginile să vorbească. 

1 DECEMBRIE—ZIUA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI 

DECEMBRIE 2016 
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În perioada 5-7 Decembrie la Institutului Te-

ologic Franciscan din Roman, fr. Iosif Cadar co-

responsabil al Asociației Armata Maicii Domnului, a 

susținut o serie de meditații speciale prezentate în 

cadrul Sfintelor Liturghii, care s-au desfășurat în 

capela Institutului nostru și care au avut drept scop o 

mai a bună pregătire interioară a comunității forma-

tive pentru marea Solemnitate a Neprihănitei Zămis-

liri a Sfintei Fecioare Maria, protectoarea Ordinului 

Franciscan. De asemenea, finalul acestor trei zile pli-

ne de har, a fost marcat și de o sesiune științifică care 

s-a intitulat ,,Preasfânta Fecioară Maria, sursă ine-

puizabilă de inspirație creativă”, aceasta, ca semn de 

prețuire și de recunoștință față de Sfânta Fecioară 

Maria, Neprihănit Zămislită.   

În prima zi în cadrul Sfintei Liturghii, părin-

tele Cadar a vorbit despre necesitatea fiecărui frate 

de a privi la Sfânta Fecioară Maria, modelul oricărei 

vocații, subliniind importanța faptului de a o cunoaș-
te, de a sta, de a vorbi cu ea, asemenea unor copii, 

deoarece ea este mama noastră și are multe să ne 

transmită nouă, copiilor săi. Dacă dorim să ne apro-

piem mai mult de Dumnezeu, să ne mărim credința, 

este necesar să privim mai mult la Maria, model de 

credință, mai ales în evenimentul crucii, fiind alături 

de Isus. Maria nu ne învață în mod neapărat prin 

cuvinte sau prin axiome teologice ci ea are o pedago-

gie aparte de a ne vorbi, de a ne mișca inima oferindu

-ne ca și garanție, fericirea cerească. 

Tematica centrală a celei de-a doua zile, a 

fost constituită de ideea că, Sfânta Fecioară Maria ne 

însoțește mereu în drumul nostru de credință, iar cu-

noașterea Mariei constituie cheia potrivită pentru 

înțelegerea mai exactă a misterului lui Cristos și a 

Bisericii. Privind la Maria, toți creștinii își găsesc 

forța de a crește în sfințenie în pelerinajul pământesc, 

deoarece ea este exemplul prin excelență de sfințenie. 

Maria este arhetipul și plenitudinea totalei iubiri, 

deoarece ea are o iubire foarte mare, pură, limpede, 

ce ne conduce la Fiul ei, la Isus. La final părintele 

Cadar ne-a îndemnat la acțiune, la aprofundarea 

legăturii noastre cu Sfânta Fecioară care ne îndeam-

nă în slujirea noastră fraternă, să imităm exemplul 

ei.  

De asemenea, în ajunul marii solemnități, în 

a treia meditație, părintele a vorbit despre importan-

ța numelui de Maria Neprihănit Zămislită, nume 

care reflectă cel mai bine cine este Maria, chiar în 

evenimentul apariției de la Lourdes. Sfânta Fecioară 

s-a recomandat cu umilință Bernadetei Soubirus cu 

numele de ,,Eu sunt Neprihănita Zămislire”. Pornind 

de aici, asemenea Sfântului Maximilian Maria Kolbe 

și noi suntem invitați să înțelegem demnitatea, umil-

ința Mariei, gingășia ei de creatură, de imagine și 
instrument a lui Dumnezeu, în condiția ei de crea-

tură exclusiv umană, dacă o invocăm cu umilință, ea 

ne ajută să ne purificăm inimile, să ne transformăm 

privirea și astfel să trăim conform cu voința Fiului ei, 

Isus.  

Tot în cadrul aceste zile, începând cu orele 

16,00, în aula ,,Pr. Petru Albert” din cadrul Institu-

tului nostru, s-a desfășurat o Sesiune științifică care s

-a intitulat ,,Preasfânta Fecioară Maria, sursă in-

epuizabilă de inspirație creativă” avându-l ca moder-

ator pe pr. lect. univ. dr. Mihai Gal și la care au par-

ticipat, numeroși invitați de seamă, preoți, profesori, 

studenți, elevi și credincioși, toți interesați să o cuno-

ască mai mult pe Sfânta Fecioară Maria Neprihănit 

Zămislită. Aceasta a început cu salutul părintelui 

Maximilian Pal, decanul Facultății de Teologie Pas-

torală care a subliniat importanța deosebită a acestei 
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mari solemnități pentru lumea întreagă, amintind 

totodată și contribuția semnificativă a diferiților teo-

logi ai Ordinului Franciscan la proclamarea acestei 

dogme. 

După aceasta, la invitația părintelui modera-

tor, a urmat prima conferință intitulată Maica Dom-

nului în lirica eminesciană, susținută de către dom-

nul profesor Ionel Gheorghiu. Mihai Eminescu a 

compus multe opere, printre care, unele dintre aces-

tea dedicate Sfintei Fecioare Maria. Domnul profe-

sor, menționând mai multe poezii cu specific marian 

în opera eminesciană, s-a limitat la a prezenta două 

dintre ele și anume: ,,Rugăciune” și ,,Răsai asupra 

mea” (1879). La o lectură atentă aceste două poezii 

impresionează prin puternica dragoste, deplina evla-

vie și smerenie, pe care marele scriitor, ajuns la capă-

tul cunoașterii, dar și a deznădejdii, se îndreaptă 

spre Maica Sfântă, spovedindu-se și cerându-i înapoi 

tinerețea și credința cu o smerenie într-adevăr mân-

tuitoare. Punând în scris stările sufletești, el compu-

ne astfel ,,o mică operă mariologică”. 

În continuare, domnul profesor Ioan Dămoc a 

susținut următoarea conferință care s-a numit Forme 

artistice de trăire a spiritualității mariane. Pornind 

de la sublinierea cuvântului ,,trăire”, termen care 

implică sentimentul religios în diversele sale spiritu-

alități, domnul profesor a afirmat că acestea au avut 

reverberații în conștiința artistică a diferitelor epoci, 

în diverși artiști în adevăratul sens al cuvântului, 

care au fost capabili să ne conducă până aproape de 

tainele lumii, să ne surprindă prin noutatea perspec-

tivei, care au reușit să declanșeze în noi o emoție. Așa-

dar, spiritualitatea mariană a stat la baza a nume-

roase creații artistice de o mare importanță care ne-

au înălțat spiritul spre Dumnezeu, spre starea de 

har. 

După aceasta, a urmat un scurt moment ar-

tistic oferit de ,,Schola Chantorum Mușatină”, avân-

du-l ca dirijor pe pr. dr. Cristian Dumea și care ne-a 

înălțat inimile prin susținerea câtorva piese din tra-

diția franciscană, specifice acestei sărbători. 

Părintele Cristian Dumea a fost și protago-

nistul ultimei prezentări a acestei sesiuni științifice 

care s-a intitulat Maica Domnului în literatura mu-

zicală universală. Părintele a subliniat importanța 

Sfintei Fecioare Maria, căreia Biserica i-a adus o 

cinste deosebită, și care, după Isus Cristos, aproape 

că nu a existat compozitor creștin autentic, care să nu 

fi avut o creație adusă Maicii sale. Prima cântare 

despre Sfânta Fecioară Maria a fost aceea a Îngeru-

lui Gabriel: ,,Ave Maria gratia plena Dominus te-

cum”. De atunci și până în zilele noastre cântarea 

Îngerului Gabriel a rămas un izvor inepuizabil de 

inspirație pentru mulți compozitori care i-au dat di-

ferite linii melodice, din care  părintele ne-a oferit un 

scurt itinerariu istoric ale acestora. 

În încheiere părintele moderator Mihai Gal a 

mulțumit în numele tuturor fraților și a profesorilor 

de la Institut, pentru bunăvoința tuturor celor pre-

zenți de a participa la acest eveniment dedicat Sfintei 

Fecioare Maria Neprihănit Zămislite, amintind cele-

brele cuvinte ale  teologului franciscan, care a antici-

pat acest mare adevăr de credință, și anume, Ferici-

tul Ioan Duns Scotus: ,,Potuit, decuit, ergo fe-

cit” (Dumnezeu a putut, se cuvenea să o facă și a fă-

cut). 

Sesiunea s-a încheiat în capela Institutului 

nostru prin celebrarea solemnă a primelor Vespere, 

moment de rugăciune condus de către părintele rec-

tor, pr. Marius-Petru Bîlha, aducând astfel cu toții 
prin rugăciunea noastră, un frumos buchet de tran-

dafiri Sfintei Fecioare Maria Neprihănit Zămislite. 

   fr. Adrian Cobzaru 
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Deschide-ți inima lui Isus care vi-

ne! El vine pentru tine! Vrea să-ți dea îm-

brățișarea lui de încredere și iubire.  

Acest an în prezepiul pe care l-am 

pregătit la Institutul nostru franciscan 

din Roman, este prezent și părintele An-

ton Demeter, a cărei cauză de beatificare 

este în curs la nivel diecezan … timp de 

47 de ani de pe căruciorul lui de suferință 

a știut să-l aducă pe Cristos, iubirea și 
iertarea lui, în viața multor oameni, să-l 

nască pe Cristos în multe inimi. A făcut-o 

prin zâmbetul lui, prin povețele lui, prin 

rugăciunile lui. Da!  

Căruciorul pr. Demeter, locul ofer-

tei sale zilnice,  a fost și continuă să fie 

pentru noi ca o „iesle” prin care Isus intră 

în casele noastre, în viețile noastre adu-

când speranță, lumină, bucurie, pace. 

Pr. Demeter, părintele „fără picioa-

re”, continua să ne pună pe picioare și ne 

invită să ducem și noi tuturor, în mod de-

osebit celor mici și simpli, mângâierea și 
gingășia lui Isus.  

E Crăciunul de fiecare dată când 

trăim cu speranța în inimi, când știm să 

zâmbim vieții. E Crăciunul de fiecare da-

tă când nu lăsăm ca necazurile vieții, pe-

simismul să ne sufoce … continuând să 

credem într-o stea chiar și în mijlocul pro-

blemelor și dificultăților. Astfel „grajdul”, 

staulul vieții noastre se va transforma 

într-un palat de Rege.  

Crăciun fericit tuturor! 

fr. Marius-Petru Bîlha 

UMILINȚA LUI DUMNEZEU NĂSCUT ÎN 
IESLE! 
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BUCURIA CRĂCIUNULUI EXPRIMATĂ 

PRIN COLINDE 

În zilele de 17 și 18 decembrie 2016, înce-

pând cu ora 17:00, în capela Institutului Teologic Romano-

Catolic Franciscan din Roman, corul „Iaculatores Do-

mini” a susținut Concertul de Crăciun intitulat „Cântând 

gingășia lui Dumnezeu”. 

Cu bucurie în 

inimi vrem să împărtășim 

cu voi sentimentele trăite 

în timpul celor  două Con-

certe de Crăciun, susținu-

te de corul Ioculatores 

Domini. Corul a fost pre-

gătit și dirijat de fratele 

Țâmpu Iulian-Robert, 

acompaniamentul muzical 

fiind realizat de fratele 

Vârgă Petru (orgă), frate-

le Pal Cristian-Petru 

(chitară), fratele Vătămă-

nelu Marian-Emanuel 

(fluier), fratele Oprea 

Mihai (percuție), fratele 

Pița Emanuel (zurgălăi și tamburină), fratele Andrei Marius 

(trianglu). 

În prima seară, sâmbătă, 17 decembrie 2016, am 

avut parte de o surpriză plăcută atunci când am văzut că în 

mijlocul nostru se află și Lumina Păcii de la Betleem purtată 

de către un grup de scoutiști din parohia franciscană Hălău-

cești, cu care s-a aprins a patra lumânare de pe coroana de 

Advent, ce reprezintă lumânarea îngerilor care au adus ves-

tea nașterii lui Isus. 

Anul acesta, noi, frații studenți franciscani ne-am 

implicat mai mult în activitățile pastorale și de voluntariat, 

ne-am deschis mai mult celor din jurul nostru mergând în 

mijlocul anumitor realități care până acum, probabil, că ne-

au fost mai îndepărtate. De aceea, și concertul de aseară, i-a 

avut ca personaje principale tocmai pe acele persoane cu 

care noi am avut contact mai puternic în ultimele 3 luni. Au 

fost prezenți copii, tineri, bătrâni, unii cu nevoi mai speciale, 

ce necesită o atenție mai mare din partea noastră. Toți sun-

tem ființe umane, create de Dumnezeu din iubire, pentru 

iubire, de aceea nu este uman să facem distincții. Tocmai 

aceasta a fost și intenția 

noastră, să-i înconjurăm 

cu iubire, disponibilitate, 

să le arătăm că sunt 

egali cu noi. De fapt, așa 

cum spunea și părintele 

rector Marius-Petru 

Bîlha, aceștia au fost cei 

care ne-au ajutat mai 

mult pe noi decât invers, 

pentru că prin interme-

diul lor putem să trăim 

adevăratul spirit al Cră-

ciunului, trăind această 

perioadă cu mai multă 

credință, iubire, speran-

ță, în simplitate și cu 

inima deschisă, în sărăcie, punând accentul pe ceea ce este 

esențial, în acest mod redescoperind umanitatea din noi, 

demnitatea de fi om cu cei din jurul nostru. 

Duminică, 18 decembrie 2016, începând cu ora 

17:00, a avut loc și al doilea concert, fiind prezenți toți oa-

menii de bunăvoință care au dorit să participe la acest mo-

ment. Mulțumim celor care au luat parte la acest concert și 

sperăm că am reușit să transmitem, prin cânt și poezie, ade-

vărata semnificație a Crăciunului.  

    fr. Marius Andrei 
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De fapt, așa cum spu-

nea și părintele rector Mari-

us-Petru Bîlha, aceștia au 

fost cei care ne-au ajutat 

mai mult pe noi decât in-

vers, pentru că prin interme-

diul lor putem să trăim ade-

văratul spirit al Crăciunu-

lui, trăind această perioadă 

cu mai multă credință, iubi-

re, speranță, în simplitate și 
cu inima deschisă, în sără-

cie, punând accentul pe ceea 

ce este esențial, în acest mod 

redescoperind umanitatea 

din noi, demnitatea de fi om 

cu cei din jurul nostru. 
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În seara zilei de 20 

decembrie 2016, frații 

studenți capucini împre-

ună cu echipa lor forma-

tivă din Roman, ne-au 

făcut o vizită cu ocazia 

apropierii Nașterii Dom-

nului.   

Au participat la 

cină, în cadrul căre-

ia ne-au încântat cu 

câteva colinde.   

După cină a ur-

mat o serată frater-

nă la care au parti-

cipat frații studenți 

capucini și frații 

studenți conventuali 

împreună cu echipe-

le formative. 

Moment de fraternitate cu frații capucini 
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Pe parcursul mai multor zi-

le din luna decembrie 2016, fraţii 

studenţi împreună cu formatorii 

au plecat la colindat în reali-

tăţile pastorale şi de voluntariat 

în care activăm din toamna anu-

lui 2016.  
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Bucuria în imagini... 
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FUNERARIILE PĂRINTELUI  

GHEORGHE ANTAL, OFM Conv. 

Vineri, 30 decembrie 2016, la Faraoani (jud. Bacău) 

au avut loc funeraliile pr. Gheorghe Antal OFMConv. care a 

fost chemat în casa Tatălui ceresc în ziua de 28 decembrie 

a.c., în spitalul din Roman (Neamț), unde fusese internat în

urma unor complicații cardio-respiratorii. 

Sicriul cu trupul părintelui a fost adus și așezat în 

biserica din satul său natal, Faraoani, în după-amiaza zile de 

29 decembrie, când părintele paroh împreună cu un număr 

mare de credincioși l-au întâmpinat în centrul satului și l-au 

condus în biserică, unde la ora 17.00 pr. Adrian-Sorin Giurgi, 

vicar provincial, împreună cu alți preoți au celebrat Sfânta 

Liturghie. 

Vineri, 30 decembrie, începând cu ora 10.00, pr. 

Teofil Petrișor, ministru provincial, împreună cu circa 60 de 

preoți, au celebrat Sfânta Liturghie și ritul înmormântării 

părintelui decedat. 

Celebrarea a început cu procesiunea din casa 

parohială spre biserică, unde corul împreună cu credinci-

oșii adunați în număr mare în biserică, cu seminariștii și 

persoanele consacrate, intonau cântecul de intrare, slă-

vind și lăudând pe Dumnezeu, creatorul și dătătorul vie-

ții. 

Imediat după începerea Sfintei Liturghii și cu-

vântul de salut al ministrului provincial, fr. Virgil Blaj, 

secretar provincial, a dat citire biografiei părintelui Ghe-

orghe Antal, punctând principalele evenimente din viața 

sa, activitățile pe care le-a desfășurat cu mult zel în ca-

drul provinciei și a Bisericii locale, precum și calitățile și 

virtuțile care l-au caracterizat și care l-au făcut să fie sti-

mat și admirat de confrații săi, de preoți și credincioși. 

După proclamarea Cuvântului lui Dumnezeu din 

sărbătoarea Sfintei Familii, pr. Mihai Afrențoae, care a 

rostit cuvântul de învățătură, plecând de la exemplul sfântului 

Iosif, omul „viselor”, care s-a deschis „visului” lui Dumne-

zeu și l-a împlinit cu multă credință și generozitate în viața 

sa, a evidențiat că și părintele Antal, în felul său și după che-

marea primită, a știut să urmeze până la capăt, cu determina-

re și dăruire, visul pe care Dumnezeu l-a avut cu el, în ciuda 

multor încercări prin care a trebuit să treacă. 

 La sfârșitul Sfintei Liturghii, ministrul provincial a 

mulțumit tuturor acelora care în ultimii 

ani și mai ales în ultimele zile s-au îngrijit 

de părintele Gheorghe, în special comuni-

tatea fraților conventului „Sf. Francisc din 

Assisi” din Roman, acolo unde a trăit și 

slujit părintele din anul 1992, mai întâi ca 

secretar, format și director spiritual la 

Seminarul minor, apoi ca responsabil al 

tipăririi și distribuirii cărților cu caracter 

spiritual și devoțional, ca și a obiectelor 

religioase, activitatea ce a pus bazele Edi-

turii „Serafica”, prin care astăzi frații mai 

tineri duc mai departe lucrarea începută 

de părintele răposat. 

Ministrul provincial a ținut să-și 

exprime recunoștința și față de surorilor 

franciscane care au colaborat foarte mult 

cu părintele Antal. De asemenea, i-a mul-

țumit părintelui paroh care s-a ocupat cu 

multă grijă și implicare pentru pregătirea 

și buna desfășurare a funeraliilor părinte-

lui răposat, și, nu în ultimului rând, i s-a mulțumit corului și 

credincioșilor parohiei Faraoani, care au arătat prin prezența, 

cântările și rugăciunile lor cât de mult l-au prețuit pe părinte-

le și cât de apropiați sunt de preoții pe care Dumnezeu i-a 

rânduit să îi slujească. 
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Deși PS Petru Gherghel, Epis-
cop de Iași, nu a putut participa la 
această celebrare, a trimis atât minis-
trului provincial cât și fraților provin-
ciei franciscane, precum și rudelor pă-
rintelui Antal, un mesaj în care și-a 
exprimat condoleanțele și apropierea 
spirituală prin rugăciune „cu dorința de 
odihnă și fericire veșnică de la Domnul 
vieții și al răsplății” pentru pr. Antal, 
„un om tăcut și dăruit rugăciunii și 
persoanelor consacrate”. 

După Sfânta Liturghie s-a for-
mat procesiunea spre cimitir, acolo 
unde a fost condus în rugăciune și de-
pus pentru mult așteptata zi a învierii, 
sicriul cu trupul părintelui răposat. 

 Cei prezenți au primit la ieși-
rea din biserică și din cimitir un mic 
dar și o amintire întru 
odihna veșnică a pă-
rintelui Gheorghe 
Antal, iar preoții, se-
minariștii și persoa-
nele consacrate s-au 
adunat în oratoriul 
parohiei unde au ser-
vit prânzul oferit de 
provincia francisca-
nă. 

Pentru tot 
exemplul bun pe care 
ni l-a dat părintele 
Antal, îi mulțumim 
lui Dumnezeu și îl 
rugăm să-l primească 
asemenea slujitorului 
credincios în rândul 
sfinților și aleșilor 
săi, iar nouă să ne de-
a harul de a-i imita 
credința și virtuțile. 

Pr. Virgil Blaj 

Dumnezeu să-l primească în rândul 
sfinţilor şi aleşilor săi! 

Requiescat in pace! 


