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Întorcându-ne din va-
canța de Crăciun a venit un mo-
ment ce reprezintă de acum o 
tradiție în comunitatea noastră: 
în cadrul celebrării solemne a 
rugăciunii Vesperelor, la care au 
participat studenții și comunita-
tea stabilă, au fost sfințite 
iconițele pe spatele cărora erau 
inscripționate numele sfinților, 
care pe parcursul următorului 
an vor fi protectorii noștri, 
mijlocitorii noștri.  

După ce rugăciunea s-a 
terminat, a urmat sfințirea 
întregii case: sălile de clasă, bib-
lioteca, camerele studenților, 
camerele preoților, toate spațiile 
care sunt folosite de către noi.     

Și bucuria ne-a fost 
poate și mai mare când, 
terminându-se sfințirea casei și 
cina, a început tombola, marea 
tombolă. Fiecare în funcție de 
norocul pe care l-a avut, a câști-
gat ceva sau măcar experiență. 
La anul sigur va lua ceva! A fost 
un moment de destindere și de 
încordare, mai ales când știi că 
mai ai nevoie de două numere 
pentru a face tombola, iar nu-
merele respective nu mai vin.  

Sfinții extrași să mijlo-
cească pentru noi, locurile 
sfințite să miroasă a sfințenie iar 
norocul din cadrul tombolei să 
ne urmeze tot anul!  

IANUARIE 2017 

Momente 

fraterne 

ale  

comuni-

tății de la 

Roman 
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Sesiune Ecumenică 
Reconciliere - Iubirea lui Cristos ne constrânge 

În după-amiaza zilei de 

19 ianuarie 2017, la Institutul 

Teologic Romano-Catolic Fran-

ciscan din Roman, a fost orga-

nizată, cu prilejul octavei de 

rugăciune pentru unitatea 

creștinilor, o sesiune ecumeni-

că pe tema „Reconciliere: Iubi-

rea lui Cristos ne constrân-

ge” (cf. 2 Cor 5, 14-20), la care 

au luat parte elevi, studenți și 
profesori din comunitatea 

noastră academică și formati-

vă. 

Momentul a început cu 

o scurtă rugăciune urmată de

salutul inaugural al părintelui 

Marius Petru Bîlha, rectorul 

Institutului, care a subliniat 

faptul că iubirea primită de la 

Dumnezeu ne constrânge să o 

dăruim cu generozitate celor-

lalți și ne invită  să ieșim din 

noi înșine pentru a crea punți 
de întâlnire și spații de comu-

niune. 

A urmat prezentarea 

conferințelor invitaților noștri, 

moment moderat de pr. Mihai 

Gal, decanul Facultății de filo-

zofie. În prima conferință cu 

titlul: „Ortodoxia în mileniul 

al treilea”, susținută de pr.  

Mihăiță Popovici, s-a 

tratat despre provocările pe 

care Biserica Ortodoxă le are 

de înfruntat în acest secol, cât 

și despre metodele prin care ea 

poate oferi o mărturie puterni-

că, mai ales în contextul socio-

cultural actual. Totodată, au 

ieșit în evidență lucrările pe 

care Biserica Ortodoxă le des-

fășoară în acest sens; în speci-

al s-a discutat despre Sinodul 

Pan-Ortodox, desfășurat în 

anul precedent, în urma căru-

ia a fost emis un document 

privind relațiile Bisericii Orto-

doxe cu celelalte confesiuni 

religioase, promovarea dialo-

gului inter-religios și crearea 

păcii. De asemenea, s-a subli-

niat faptul că trebuie să existe 

relații sincere și puternice în-

tre bisericile creștine pentru 

ca predicarea evangheliei să 

nu aibă loc doar prin interme-

diul cuvintelor, ci să fie însoți-
tă de fapte vizibile, de unitate 

și raporturi reciproce stabile și 
constructive. 

Cea de-a doua conferin-

ță, având ca titlu: „Încercări de 

refacere a unității creștinilor”, 

prezentată de pr. Sebastian 

Diacu, a avut menirea de a ne 

introduce în aspectul istoric al 

acestei mișcări de unire și dia-

log. Părintele Sebastian a sub-

liniat faptul că Unitatea Creș-
tinilor este voința lui Cristos, 

voință exprimată în rugăciu-

nea sa către Tatăl. Orice încer-

care de refacere a unității din-

tre creștini prin modalități pur 

umane, pălește în fața avertis-

mentului lui Isus, care ne în-

deamnă la veghe și rugăciune, 

pentru că fără de 

El, nimic nu putem 

face. 
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În următoarea expune-

re cu titlul: „Reconciliere- iubi-

rea lui Cristos care ne con-

strânge: provocările timpului 

actual”, prezentată de pr. Iosif 

Bisoc, a ieșit în evidență faptul 

că iubirea în sine atrage, ne 

constrânge și vrem, nu vrem, 

fiecare dintre noi acționăm sub 

impulsul iubirii, mai pronun-

țată sau mai puțin pronunțată 

și de aceea sfântul Paul, când 

folosea acest termen, ne spune 

că orice am face, dacă nu fa-

cem cu iubire, acțiunile noas-

tre nu sunt valoroase, nefiind 

decât niște acțiuni mecanice. 

Totodată, părintele Io-

sif a subliniat faptul că predi-

carea mesajului evanghelic nu 

poate fi posibilă atâta timp cât 

mesajul evanghelic nu ne gă-

sește in comuniune. 

După aceste trei confe-

rințe a urmat un moment de 

împărtășire și o scurtă dezba-

tere, după care, în capela In-

stitutului, a avut loc o prive-

ghere de rugăciune, prezidată 

de pr. Maximilian Pal, decanul 

Facultății de teologie, și mar-

cată în mod deosebit de cere-

rea de iertare: au fost depuse 

sub forma unui zid, în fața al-

tarului, douăsprezece pietre 

simbol al păcatelor care au 

dus și duc la dezbinarea în cre-

dință.   

Acest zid, după primi-

rea Cuvântului lui Dumnezeu, 

a fost demolat, iar pietrele au 

fost dispuse în formă de cruce, 

expresia iubirii nemărginite a 

lui Cristos care ne constrânge 

la reconciliere și iubire, la a 

duce lumina lui Cristos în lo-

curile întunecate ale lumii, 

fiind apostoli ai împăcării în-

tre oameni! 

fr. Adrian-Emanuel Ficău 
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FEBRUARIE 2016 

În comuniune cu Bi-

serica universală, joi 2 febru-

arie, la orele 18:30, comuni-

tatea noastră a cele-

brat ,,Întâmpinarea Domnu-

lui”.  

Celebrantul actelor 

liturgice ale acestei sărbători 

a fost fr. Vlad-Bogdan Bejan, 

căruia i s-au alăturat și frații 

preoți ai comunității, alături 

de frații studenți, care au 

pregătit și animat celebrarea.  

În cele ce urmează 

vom evidenția câteva imagini 

ale celebrărilor liturgice:  

fr. Adrian  Cobzaru 
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Pe data de 4 februarie 2017 ne-am luat 

liber de la stat și am plecat la munte. Un 

munte nici prea mare, nici prea mic. Întâm-

plarea face ca acel munte să aibă și o pârtie: 

pârtia Nemira din Slănic Moldova, o stațiune 

ce cândva purta denumirea de Perla 

Moldovei. Astăzi au mai rămas doar semnele 

a ceea ce ar putea să însemne Perla 

Moldovei.  

De dimineață și până spre seară frații 

au dat tot ce au avut mai bun. Ba pe schiuri, 

ba pe placa de 

snowboard. Sau pe 

lângă ele. Unii s-au 

dus și cu salteaua crezând că sus va fi soare, vreme de plajă. De 

fapt, au folosit și salteaua respectivă pe o mini-mini-pârtie special 

amenajată pentru sănii, pentru copii. Oricum, frații s-au descurcat, 

au făcut-o și pe asta. Alții au luat la pas stațiunea, au vizitat îm-

prejurimile. Să vedem în imagini ce s-a 

întâmplat pe acolo.  

Mulțumim Domnului 
pentru această zi  
binecuvântată! 
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În ziua de dumini-

că, 5 februarie 2017, circa 

o sută de persoane consa-

crate din zona Roman s-

au întâlnit la Barticești, 
în casa surorilor „Fiicele 

Iubirii Milostive”, pentru 

a sărbători ziua dedicată 

lor la nivel mondial. 

Cele trei momente 

principale care au struc-

turat întâlnirea au fost 

următoarele: 1) Conferin-

ța ținută de părintele Fer-

nando Manni, din Con-

gregația „Fiii Iubirii Mi-

lostive”; 2) Sfânta Litur-

ghie celebrată împreună cu 

poporul în parohia „Sfântul 

Iosif Muncitorul”; 3) Adora-

ția euharistică în aceeași 
parohie. 

Pe lângă aceste trei 

momente principale amin-

tim și prânzul, pregătit cu 

iubire de surorile gazdă. 

Cele două „procesiuni” dus-

întors între casa surorilor și 
parohie (circa doi kilometri 

și jumătate de fiecare dată, 

dimineață pentru sfânta 

Liturghie, după amiază 

pentru adorația euharisti-

că) au ajutat la deschiderea 

apetitului pentru prânz, 

respectiv a gustului pentru 

rugăciune. În parohie și în 

biserică am fost primiți cu 

căldură de părintele paroh-

decan, Alois Moraru, pre-

cum și de părintele vicar, 

Ovidiu-Gabriel Bejenaru. 

1) Conferința despre

viața consacrată, ținută de 

părintele Fernando Manni 

a fost structurată în trei 

părți, în care au fost amin-

tite o serie de documente 

ale Bisericii referitoare la 

viața consacrată. Prima 

parte a fost intitulată 

„Frumusețea consacrării 

noastre”, inspirată dintr-un 

discurs al Papei Francisc cu 

ocazia anului dedicat vieții 
consacrate, din 2015. A do-

ua parte a fost intitulată 

„Dăruirea de sine” și a fost 

inspirată din Bula de con-

vocare a Jubileului Milosti-

virii, intitulată Misericordi-

ae Vultus, la nr. 14. A treia 

parte a fost inspirată din 

documentul promulgat la 

încheierea Jubileului Milos-

tivirii, intitulat Misericor-

dia et Misera, subliniind 

ideea că „Anul milostivirii 

se încheie, se închide și 
poarta sfântă, dar poarta 

inimii noastre trebuie să 

rămână larg deschisă”. Pă-

rintele Fernando a voit să 

evidențieze că, pentru 

Dumnezeu, noi nu suntem 

numere, ci suntem persoa-

ne, bărbați și femei dăruiți 
slujirii lui Dumnezeu și Bi-

sericii. Iubirea noastră pro-

vine din conștiința că sun-

tem iubiți, de aceea nu pu-

tem fi triști, căci „o urmare 

tristă a lui Cristos înseam-

nă o tristă urmare”. Che-

marea noastră se bazează 

pe faptul că Isus ne-a privit 

în ochi pe fiecare și ne-a 

spus: „tu ești important 

pentru mine, contez pe ti-

ne”. Prin urmare, „unde 

sunt călugării este bucu-

rie”, iar această bucurie tre-

buie transmisă celor din 

jur. O inimă înflăcărată de 

iubirea lui Isus încălzește 

inimile celor pe care îi în-

tâlnește.

Barticești: Întâlnirea persoanelor consacrate din zona 
Roman 

Viața consacrată

FEBRUARIE 2017 
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2) Sfânta Liturghie a

fost prezidată de părintele Le-

on Budău, OFMCap, la care 

au concelebrat doisprezece 

preoți din diferite Ordine și 
Congregații, împreună cu pa-

rohul locului, fiind animată de 

corul comunității. Cuvântul de 

învățătură a fost ținut de pă-

rintele Marius-Petru Bîlha, 

OFMConv, în timpul căruia a 

subliniat două idei principale, 

cu plecare de la sfânta Evan-

ghelie a zilei: „voi sunteți sa-

rea pământului… voi sunteți 
lumina lumii” (Mt 5,13-14). 

Sarea nu este un element 

strict necesar, dat fiind faptul 

că cei la regim nu o folosesc – 

așa cum amintea predicatorul 

– dar ea face ca mâncarea să

fie gustoasă. 

Toți creștinii, printre 

care persoanele consacrate 

ocupă un loc aparte, „sunt sa-

rea pământului”, acest dat de 

fapt este evidențiat de folosi-

rea indicativului, care descrie 

o stare anume. Deci nu este

vorba despre un imperativ, ci 

despre o împărtășire a darului 

lui Cristos, Cel care nu doar a 

dat gust omenirii, ci a schim-

bat-o ontologic, prin urmare, i-

a schimbat și înfățișarea. De 

asemenea lumina lui Cristos 

„este” prezentă în identitatea 

creștinilor, deoarece primită la 

botez.  

Persoanele consacrate 

strălucesc de o lumină specia-

lă, ce transpare din dăruirea 

lor totală în urmarea lui Cris-

tos, însă toți creștinii reflectă 

lumina ce strălucește din alta-

rul crucii și luminează pe tot 

omul ce zace în întuneric și în 

umbra morții. La sfârșitul 

sfintei Liturghii persoanele 

consacrate au reînnoit dărui-

rea lor, citind o formulă de 

consacrare pregătită de ani-

matori. 

3) Adorația euharistică

a fost animată de cei doi res-

ponsabili ai vieții consacrate 

din zona Roman, sora Maria 

Dâscă, de la Surorile Francis-

cane Misionare de Assisi, și de 

către părintele Claudiu Eva, 

SVD, care au împărțit anumi-

te foi din care au citit mai 

mulți frați și surori, printre 

care și părintele decan Alois 

Moraru. Menționăm că și la 

acest eveniment au participat 

credincioși din comunitatea 

din Barticești, iar imediat du-

pă terminarea adorației, pă-

rintele vicar Ovidiu-Gabriel 

Bejenaru a început coronița 

milostivirii, ca novenă de pre-

gătire pentru sărbătoarea feri-

citei Maici Speranța, fondatoa-

rea Fiicelor și a Fiilor Milosti-

virii, la care au participat și 
persoanele consacrate prezen-

te. 

Întâlnirea s-a încheiat 

cu salutări călduroase și luări 

de rămas bun în curtea biseri-

cii, unde frații și surorile s-au 

mai întreținut câteva momen-

te, iar credincioșii care ieșeau 

din biserică șopteau cuvintele 

lui Isus: „sunt asemenea înge-

rilor” (Lc 20,36), iar eu m-am 

gândit toată după amiaza ce 

or fi însemnând acele cuvinte. 

fr. Mihai Afrențoae 
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Marți, 28  februarie 2017, 

comunitatea noastră a sărbătorit în 

mod fratern tradiționala ,,Marțea 

grasă”, sărbătoare care se află în 

ajunul Postului Mare.  

Aceasta a început  cu cele-

brarea Sfintei Liturghii celebrată de 

fr. Joaquín Ángel Agesta,   Asistent 

general FIMP, fiind animată de 

formația Institutului nostru, la care 

au mai participat pe lângă echipa 

formativă  și alți numeroși oaspeți 

veniți în Provincia noastră, fie de la 

Curia Generală, sau din Custodia 

de Orient și Țara Sfântă în frunte 

cu părintele provincial fr. Teofil 

Ptrișor.  

După celebrarea Sfintei Liturghii cu toții am 

participat la tradiționala cină de ,,marțea grasă”, du-

pă care în sala capitulară a Institutului nostru a avut 

loc carnavalul fraților studenți, la care ni s-au adău-

gat cu prezența lor fraternă și oaspeții noștri.  

Cu toții ne-am bucurat și distrat, acest lucru 

fiind evidențiat și de pozele prezentat mai jos: 

fr. Adrian Cobzaru 

,,Marțea grasă”, carnaval 
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Fraternitate ... 
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Miercuri, 1  
Martie, în cadrul  
Sfintei Liturghii 
de dimineață cele-
brată de fr. Mari-
us Vătămănelu, 
comunitatea noas-
tră formativă îm-
preună cu frații 
conventului și ele-
vii liceului nostru, 
am participat la 
celebrarea euha-
ristică și totodată 
la ritualul impune-
rii pe cap a cenu-
șii, semn al pocăin-
ței și al deschiderii 
Postului Mare. 

În cadrul 
omiliei și conform 
învățăturii lecturi-
lor sfinte propuse 
de Biserică, fr. Ma-
rius ne-a îndemnat 
la o trăire autentică 

a Postului Mare, 
conform carismei 
noastre. 

fr. Adrian Cobzaru 

MARTIE 2017 
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CALEA CRUCII LA NIVEL DE ORAȘ 

Roman, 14 martie 

2017, ore 19.30: Calea Cru-

cii la nivel de oraș cu par-

ticiparea tinerilor din pa-

rohii și a comunităților de 

viață consacrată din oraș: 

Părinții Iosefini, Surorile 

Dorotee, Tinerii de la Ini-

ma Neprihănită a Ma-

riei, Surorile Slujitoa-

rele Duhului Sfânt, 

Asociația Isa, Frații 

Franciscani Capucini, 

Fetele de la Surorile 

Dorotee, Frații de la 

Don Calabria, Surorile 

Iosefine, Novicii Iose-

fini, Tinerii de la Sfânta 

Tereza a Pruncului Isus, 

Tinerii de la Fericitul Ie-

remia Valahul, Tinerii de 

la Isus Bunul Păstor, Fra-

ții Franciscani Conventu-

ali . 
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Roman: Provincia franciscană 

în sărbătoare 

La Institutul Teologic 
Franciscan din Roman, în ziua de 
20 martie 2017, Provincia „Sfântul 
Iosif, soțul preasfintei fecioare Ma-
ria”, a sărbătorit  solemnitatea 
sfântului Iosif, patronul Provinciei 
noastre franciscane. Sfânta Litur-
ghie a fost celebrată de fr. Teofil 
Petrișor, Ministru provincial, în 
prezența  a numeroși frați-preoți 
concelebranți.  

La această liturghie pe lân-
gă profesori, studenţi, elevi, per-
soane consacrate şi mulţi credin-
cioşi am avut deosebita bucurie de 
a-i avea în mijlocul nostru pe fraţii 
novici de la Prăjești. 

Sfânta Liturghie a fost ani-
mată de către frații de la Institut. 
La începutul omiliei părintele Vir-
gil Blaj (secretar provincial), a 
amintit de  Enciclica Redemptoris 
Custos, a sfântului Ioan Paul al II-
lea.  

Potrivit acestei enciclice, 
nimeni, cu excepția sfintei Fecioare 
Maria, nu a participat într-un mod 
atât de aproape la misterul Întrupă-

rii și Răscumpărării de către Fiul 
lui Dumnezeu venit în lume, cum a 
participat sfântul Iosif. Acesta a 
participat ca soț al preasfintei Feci-
oare Maria și tată purtător de grijă 
a lui Isus. De asemenea sfântul 
Iosif, s-a îngrijit atât de bine, i-a 
ocrotit, i-a protejat, într-un mod 

excepțional și exemplar pe mama 
Fiului lui Dumnezeu. Calitățile 
umane pe care sfântul Iosif le-a 
avut nu au fost suficiente fără cre-
dința sa. Noi ce fel de credință 

avem? Noi cum credem? Motivul 
principal pentru care îi celebrăm pe 
sfinții este să le urmăm exemplu. 

Părintele Virgil Blaj a schi-
țat portretul sfântului Iosif pornind 
de la Scrisoarea către Evrei, care 
face un elogiu al oamenilor de cre-
dință, deși nu amintește nimic de 

sfântul Iosif. 
Așadar, 

prezentând fap-
tele lor de cre-
dință ca fiind 
drepte, și sfântul 
Iosif este repre-
zentat, prin ur-
mare, ca fiind 
un bărbat drept. 
Scrisoarea către 
Evrei, specifică 
faptul că cel 
drept trăiește 
din credință. Un 

astfel de exemplu este și sfântul 
Iosif care s-a îngrijit de Fiul lui 
Dumnezeu. 
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În ultima parte a omiliei a 
fost reliefat faptul că cei chemați 
de Dumnezeu au arătat disponibili-
tate, iar acest lucru presupune o 
detașare de lume. „Iosif Fiul lui 

David, nu te teme să o iei pe Ma-
ria”!  

O altă însușire este asculta-
rea iar Iosif a trăit în ascultarea 
credinței, pentru că a ascultat de 
Îngerul Domnului.  

Ascultarea este necesară 
pentru împlinirea noastră ca oa-
meni în fața lui Dumnezeu. Credin-
ța implică și așteptarea potrivit 
Sfintei Scripturi. Dumnezeu își 

îndeplinește promisiunile la timpul 
și momentul său, nu atunci când 
dorim sau așteptăm noi.  

Sfântul Iosif, ne învață că 
prin discreție lăsăm loc lui Dumne-
zeu în viața noastră.  Un ultim as-

pect este slujirea care este o condi-
ție esențială pentru a intra în Împă-
răția Cerurilor.  

Un îndemn a fost adresat 
tuturor acela de a trăi din credință, 

urmând exemplul sfântului Iosif, 
de a trăi în ascultare și slujire. 

 La sfârșitul sfintei liturghii 
părintele provincial Teofil Petrișor, 
a ținut în primul rând să mulțu-
mească tuturor fraților pentru im-

plicare, trăirea în 
fraternitate și pentru 
slujirea în cadrul 
Provinciei Francisca-
ne.  

Un alt cuvânt 
de mulțumire a fost 
adresat tuturor cre-
dincioșilor prezenți 
la această sărbătoare. 

fr. Marius-Andrei 
Martișcă 
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Bucuria de a sta împreună. 
Întâlnirea formatorilor și a formanzilor la 

Institutul Franciscan din Roman 

„Iată cât de 
bine și cât de plăcut 
este ca frații să locuias-
că împrenă!” (Ps 133,1) 

Cu aceste cu-

vinte, astăzi, în solemni-

tatea Bunei Vestiri, pă-

rintele rector de la Insti-

tutul Franciscan din 

Roman, fr. Marius-Petru 

Bîlha, urează un căldu-

ros bun venit tuturor 

fraților formatori și for-

manzi ai Provinciei 

noastre, veniți în mijlo-

cul nostru pentru o zi de 

comuniune fraternă. 

Printre cei prezenți, îi 

amintim pe elevii clase-

lor a XII-a de la Liceul 

Teologic Romano-

Catolic „Sf. Francisc de 

Assisi” din Roman, împreună cu pă-

rintele director, fr. Cristinel Sociu, 

postulanții de la Pârâul Rece cu părin-

tele rector, fr. Fabian Cătălin și echipa 

formativă, novicii din Prăjești, împre-

ună cu părintele Magistru, fr. Augus-

tin-Petrică Patrașcu și echipa formati-

vă, și nu în ultimul rând, frații post 

novici de la Institut și echipa formati-

vă. 

Începutul și centrul acestei 

zile l-a constituit Sfânta Liturghie 

celebrată în mod solemn de părinții 

formatori și prezidată de către Mi-

nistrul provincial, fr. Teofil Petri-

șor, la ora 10:30. 

În cadrul omiliei, părintele 

Augustin-Petrică Patrașcu, a subli-

niat mai multe idei legate de voca-

ție. Dumnezeu cere permisiunea de 

a intra în viața noastră, el bate la 

ușa vieții noastre pentru a ne face 

să creștem, pentru a nu rămâne așa 

cum ne-a găsit. Așadar inițiativa 

este a lui Dumnezeu. Putem spune 

că sunt șapte reguli vocaționale: 1) 

Prima lege constantă a acțiunii lui 

Dumnezeu constă în faptul că orice 

chemare sau vocație, este rodul iniția-

tivei iubirii libere, gratuite și înainte-

mergătoare a lui Dumnezeu. Câteoda-

tă avem impresia că noi suntem cei 

care ne punem în căutarea lui Dumne-

zeu, însă nu este niciodată așa. Dum-

nezeu este întotdeauna ce care face 

primul pas, iar în fața unui astfel de 

Dumnezeu, este loc doar de disponibi-

litate, primire și mulțumire. 2) Dum-

nezeu nu urmează sfaturile lumești 

pentru a chema pe cineva. „Bucură-te 

cea plină de har!” sunt primele cuvinte 

ale îngerului iar dorința lui Dumnezeu 

pentru noi este aceea de a fi asemenea 

Mariei, plini de har și bucuroși. 3) 

Chemarea lui Dumnezeu este 

înainte de toate o chemare la plinăta-

tea în El. Numai atunci când Dumne-

zeu ne umple, experimentăm pacea 

inimii, sfârșitul tulburării, al golului și 

al plictiselii care adesea ne asaltează. 

Decid să mă încred? Rezistențele, 

tulburările, ispitele, aparțin din plin 

chemării, iar dubiul, în sine însuși, nu 

este o deviere vinovată dar o etapă 

necesară în drumul discernământului. 

4) Dumnezeu nu-ți impune, dar inter-

pelează o libertate responsabilă. El îți 

face o propunere, o invitație, însă 

aceasta nu te scutește de partea pe care 

trebuie să o faci tu, de urcușul pe care 

îl ai de parcurs numai tu cu unicitatea 

ta, cu timpul tău, pe care Dumnezeu îl 

respectă. „Domnul este cu tine… 

nu te teme!” Dumnezeu nu te scu-

tește de dificultate dar este prezent 

în ea. 5) Când Dumnezeu te chea-

mă și-ți propune o cale, își dă și 

forța și susținerea pentru a merge 

înainte. Nu te lasă singur, este lân-

gă tine. 6) Chemarea religioasă 

este întotdeauna numai în vederea 

lui Isus; are un obiectiv unic: Isus. 

Tot ceea ce ești, este deja un dar al 

lui Dumnezeu iar tot ceea ce trebu-

ie să faci este să te dăruiești, să 

devii slujitor, asemenea Mariei. 7) 

O autentică chemare a lui Dumnezeu, 

nu caută autorealizarea noastră, dar 

cere abandonare la voința sa, cere un 

DA! Cere nu numai un răspuns verbal, 

dar o adeziune existențială totală.  
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Înainte de binecuvântarea 

finală din cadrul Sfintei Liturghii, Mi-

nistrul provincial, părintele Teofil Pe-

trișor, a ținut să mulțumească echipelor 

formative pentru disponibilitatea și DA

-ul lor în slujirea pe care o desfășoară, 

dar și pentru această inițiativă frumoa-

să de a ne întâlni și a ne bucura împre-

ună, tocmai în această zi, când ne 

amintim de DA-ul categoric al Sfintei 

Fecioare Maria. A mai subliniat faptul 

că Dumnezeu are pentru fiecare dintre 

noi un drum, iar acest drum este Cris-

tos („Eu sunt Calea, Adevărul și Via-

ța” – In 14,6); invitația finală a fost 

aceea de a medita la aceste trei cuvin-

te: disponibilitate, credință, Cristos. 

După Sfânta Liturghie, a ur-

mat o agapă frățească pentru ca mai 

apoi să înceapă un mic campionat de 

fotbal – „Cupa Bucuriei”, între elevii 

din clasele a XII-a, postulanți, novici și 

studenți, iar câștigătorii au avut opor-

tunitatea de a juca un meci amical cu 

părinții formatori. Spre bucuria noas-

tră, campionatul a fost câștigat de frații 

studenți. 

La ora 18:30 ne-am reîntâlnit 

în capelă pentru a-i mulțumi lui Dum-

nezeu pentru această zi frumoasă pe-

trecută în comuniune fraternă, cele-

brând Vesperele. 

Vii mulțumiri tuturor pen-

tru participarea bucuroasă, 

plină de entuziasm și în 

spirit de fraternitate. Drum 

bun și frumos în continua-

re tuturor în trăirea vocați-

ei și în dăruire. 

fr. Marian-Emanuel 

Vătămănelu 
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Ne închinăm ție Cristoase și 
te binecuvântăm!

Calea Sfintei Cruci la 
Institutul Teologic Franciscan 

Roman 3 Aprilie 

R U G Ă C I U N E  C O M U N I TA R Ă

Duminică, 2 aprilie, în curtea Institu-
tului Franciscan de la Roman s-a celebrat în 
mod solemn Calea Sfintei Cruci, o meditație 
profundă asupra durerii Mântuitorului nostru, 
la care s-au adunat împreună toate realitățile 
de la Roman: comunitatea elevilor și formato-
rii, comunitatea fraților studenți împreună cu 
formatorii și preoții de la comunitatea stabilă.  

Această rugăciune comunitară face 
parte din itinerariul nostru spiritual (al fraților 
studenți) în timpul Postului Mare, ca pregătire 
pentru pelerinajul ce-l vom face la Sighet la 
sfârșitul lunii aprilie, dorind ca împreună să 
mijlocim pentru întreaga lume milostivirea lui 
Dumnezeu, în mod deosebit pentru victimele 
închisorilor comuniste. Ne-au provocat re-
flecția și rugăciunea noastră meditațiile cardi-
nalului Angelo Comastri.  

Rugăciunea a fost condusă de pr. rector 
Marius-Petru Bîlha și pr. diacon Aurel Isciuc, 
iar crucea a fost purtată de câte un frate de la 
stațiune la stațiune, ca simbol al ajutorului 
fratern în crucea vieții.  

Ultima meditație din Calea Sfintei Cru-
ci ne amintește că moartea lui Isus nu este ul-
timul cuvânt: ultimul cuvânt este Paștele, tri-
umful vieții, victoria Binelui asupra răului.  

„Învățătorule, fă ca eu să nu caut  
atât să fiu consolat, cât să consolez, 
Nu atât să fiu înțeles, cât să înțeleg 
Nu atât să fiu iubit, cât să iubesc”.  

Bun drum spre Înviere tuturor! 

 fr. Robert Baciu 

A P R I L I E  2 0 1 7  
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Atenți la șoaptele Duhului 
Exerciții spirituale la Luncani 

În perioada 5-10 aprilie 2017, noi frații de 

la Institutul Franciscan am susținut la mănăstirea 

carmelitană de la Luncani exercițiile spirituale 

anuale. Au participat 38 de frați studenți împreu-

nă cu echipa formativă și părintele spiritual, în-

drumați fiind de părintele relator Mihai Vătămă-

nelu, frate paroh din conventul nostru din Oradea. 

Tema exercițiilor a fost aceea de a-L lăsa 

pe Isus să ne vorbească, având ca sprijin câteva 

capitole din evanghelia după Matei. Accentul s-a 

pus pe atenția față de prezent, actualitatea Cuvân-

tului și conșientizarea rolului important pe care îl 

are Duhul Sfânt în viața noastră. Programul aces-

tor zile a cuprins câte două meditații zilnice, ofi-

ciul divin și sfânta liturghie, precum și adorația 

euharistică, rozariul și calea sfintei cruci, după 

posibilitatea vremii, în natură. În Duminica Flori-

ilor am celebrat împreună cu comunitatea carme-

litană și un mare număr de credincioși, animând 

cu solemnitate Sfânta Liturghie. 

În final, îi mulțumim Domnului pentru 

șoaptele cu care ne-a învăluit în aceste zile de pa-

ce și har, și astfel, am dobândit o mai bună pregă-

tire pentru sărbătoarea Sfintelor Paști, precum și 

un discernământ mai profund pentru frații care 

vor reînnoi profesiunea religioasă și cei care se 

pregătesc să profeseze voturile pe viață.   

fr. Emanuel Cătălin         
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Acest drum de pregătire pentru profesiunea 
solemnă, încheiat cu exercițiile spirituale de la Luncani, ne-
a ajutat să înţelegem mai bine importanţa chemării şi a 
abandonării în mâinile lui Dumnezeu. 

În acest an formativ 2016-2017, patru fraţi ai 
Institutului Teologic Romano-Catolic „Sf. Francisc de 
Assisi”, din Roman, Blaj Felix-Marian, Dâncă Alexandru, 
Jitaru Mihai-Gabriel şi Totu Ionuţ, au început un drum 
intens de pregătire în vederea profesiunii solemne. 
Parcursul acestui drum de pregătire pentru profesiunea 
solemnă a fost însoţit şi sprijinit de către părintele rector, 
Marius-Petru Bîlha şi de către preoţii spirituali. 

Acest timp de pregătire a constat în parcurgerea şi 
aprofundarea anumitor etape în vederea conştientizării şi 
angajării în trăirea pentru tot restul vieţii a valorilor vieţii 
consacrate și spiritualității franciscane şi o profundă 
disponibilitate pentru o convertire continuă şi o reînnoire 
constantă. 
În prima etapă a acestui drum de pregătire pentru 
profesiunea solemnă, ne-am fixat atenţia asupra misterului 
vieţii, al credinţei şi al vocaţiei. Meditaţia noastră s-a 
îndreptat asupra darului preţios pe care l-am primit de la 
Dumnezeu, care este viaţa, dar şi asupra altor daruri, 
precum credinţa, speranţa, dragostea.  

Tot în această primă etapă am acordat o atenţie 
deosebită asupra momentelor fundamentale ale vocaţiei 
noastre, istoria lui Dumnezeu cu noi, a modului cum s-a 
manifestat iubirea divină faţă de noi. Nu au lipsit, în tot 
acest timp, colocviile cu părintele rector şi cu părintele 
spiritual, care au fost spre creşterea şi îndrumarea noastră 
spirituală. 

În ce-a de-a doua etapă ne-am îndreptat privirea 
asupra prezentului, asupra vieţii de consacrare şi a 
fraternităţii. Momentele noastre de reflecţie s-au axat într-

un mod mai special asupra voturilor de sărăcie, ascultare şi 
castitate, dar şi asupra fraternităţii.  

Pentru a observa mai precis fundamentul vieţii 
noastre spirituale am plecat de la relaţia noastră cu Cristos 

şi de la libertatea noastră interioară, de la capacitatea 

noastră de a risca şi de a ne abandona planului lui 
Dumnezeu. În momentele de meditaţie, am acordat o 
atenţie deosebită şi asupra modului de a trăi fraternitatea, 
asupra deschiderii faţă de fratele de lângă noi. Am putut 
reflecta asupra faptului că fratele, nu este altceva decât un 
dar din partea lui Dumnezeu, un dar care trebuie acceptat, 
primit aşa cum este, prețuit. 

Dacă în 
prima etapă privirea 
noastră s-a îndreptat 
spre trecut, asupra 
vocaţiei primite, în 
ce-a de-a două etapa 
ne-am îndreptat 
privirea către 
prezent, asupra vieţii 
noastre de 
consacrare şi de 
fraternitate, în 
ultima etapă, ce-a de
-a treia, privirea 
noastră a fost 
îndreptată spre 
viitor, asupra 
încredinţării lui 
Dumnezeu pentru 
totdeauna, El care 
este fidel planului 
său cu fiecare.  

Drumul de pregătire pentru Da-ul 
pe toată viața 
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În această etapă de 
pregătire în vederea profesiunii 
solemne, reflecţia noastră a 
fost îndreptată într-un mod 
deosebit asupra disponibilităţii 
de a ne consemna cu 
generozitate şi bucurie în 
mâinile lui Cristos și de a 
îmbrățișa fraternitatea 
franciscană în specificul și 
concretețea ei.  Totodată, 
atenţia noastră a fost fixată 
asupra faptului că în 
momentele de slăbiciune şi de 
amăgire sufletească, 
capacitatea noastră de 
încredinţare lui Cristos trebuie 
să crească. 

Un moment forte în 
parcurgerea drumului de 
pregătire la profesiunea 
solemnă a fost experienţa 
deşertului avută la Pârâul 
Rece, în care, părintele 
spiritual Marius Vătămănelu 
ne-a ajutat să aprofundăm mai 

intens importanța rugăciunii în viaţa 
noastră.  

Am avut ocazia de a medita la 
faptul că rugăciunea este un dar din 
partea lui Dumnezeu, iar a ne ruga nu 
este altceva decât a ne pune la dispoziţia 
lui Dumnezeu. Această experienţă a fost 
benefică şi ne-a ajutat să fim mai aproape 
de Dumnezeu, contemplând frumuseţea 
naturii şi meditând asupra Cuvântului lui 
Dumnezeu. 

Acest drum de pregătire pentru 
profesiunea solemnă, încheiat cu 
exercițiile spirituale de la Luncani, ne-a 
ajutat să înţelegem mai bine importanţa 
chemării şi a abandonării în mâinile lui 
Dumnezeu.  

În urma acestui parcurs, a 
colocviilor avute cu părintele rector şi cu 
preoţii spirituali, am reuşit să 
conştientizăm mai bine, faptul de a spune 
din inimă DA lui Dumnezeu şi de a ne 
încredinţa cu totul Lui. 

fr. Gabriel Jitaru 

,,Acest drum de pre-

gătire pentru profesi-

unea solemnă, înche-

iat cu exercițiile spi-

rituale de la Lun-

cani, ne-a ajutat să 

înţelegem mai bine 

importanţa chemării 

şi a abandonării  

în mâinile lui  

Dumnezeu”. 


