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Instituire de lectori și acoliți la Institutul 

Teologic Franciscan din Roman 

Ziua de 25 aprilie 2017, zi în 

care a fost sărbătorit sfântul Marcu – 

evanghelist, a reprezentat pentru Pro-

vincia franciscană și pentru Institutul 

Teologic Romano-Catolic Franciscan 

din Roman un moment de bucurie, 

întrucât 9 frați studenți, în cadrul Sfin-

tei Liturghii prezidată de Ministrul 

provincial, fr. Teofil Petrișor, au pri-

mit un dar deosebit ce a constat în 

instituirea lor ca lectori și acoliți (5 

lectori și 4 acoliți). 

În cadrul omiliei, fr. Teofil 

Petrișor, Ministrul provincial, a ținut 

să sublinieze însemnătatea acestui 

moment și, potrivit Evangheliei zilei, 

a subliniat importanța dăruirii în sluji-

rea Domnului. Dăruirea nu face refe-

rințe în nici un moment la calcule și 

aproximări omenești, ci, dimpotrivă, 

presupune o totală disponibilitate care, 

răspunzând exigențelor timpului și 

nevoilor de evanghelizare, asigură o 

constantă prezență a Celui Înviat în 

mijlocul oamenilor, pentru că nu efor-

tul omenesc, ci Duhul este cel care 

lucrează la clădirea Împărăției Ceruri-

lor și învață toate. 

La sfârșitul liturghiei fr. Ma-

rius-Petru Bîlha, rectorul formativ al 

Institutului, a ținut să-i felicite pe noii 

lectori și acoliți și să-i mulțumească în 

mod deosebit Ministrului provincial 

prin care darul de la Domnul a ajuns la 

ei, precum și părinților formatori Ioan 

și Vlad care i-au însoțit pe frați în pre-

gătirea lor. Dumnezeu să facă să 

crească în toți bucuria dăruirii. 

fr. Andrei-Iulian Murărașu 

În cadrul omiliei, 

fr. Teofil Petrișor,  

Ministrul provinci-

al, a ținut să subli-

nieze însemnăta-

tea acestui mo-

ment și, potrivit 

Evangheliei zilei, a 

subliniat  

importanța dăruirii 

în slujirea  

Domnului. 
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În perioada 29 aprilie – 1 mai 

2017, a avut loc pelerinajul fraților 

studenți și formatori ai Institutului 

Teologic Franciscan din Roman la 

Sighetu Marmației. La acest eveni-

ment, într-un mod deosebit, ne-am 

bucurat și de prezența domnului profe-

sor Alois Gherguț și a soției sale 

doamna Cornelia, dar și de explicațiile 

domnului profesor care ne-au ajutat să 

înțelegem mai bine semnificația locu-

rilor și a evenimentelor petrecute în 

cadrul acestora, evidențiindu-ne în 

mod special exemplul și mărturia de 

credință a martirilor noștri. 

Pelerinajul a început tocmai 

din capela Institutului, unde sâmbătă 

29 aprilie, la ora 06:00, s-a celebrat 

Sfânta Liturghie, după care, pregătindu

-ne, în spirit de credință, am pornit la 

drum spre Memorialul Victimelor Co-

munismului și al Rezistenței din Si-

ghetu Marmației. În spiritul bucuriei 

Învierii Domnului nostru Isus Cris-

tos, traseul nostru a fost marcat prin 

rugăciuni și cântece, ajungând as-

tfel, la orele amiezii, la primul obi-

ectiv al pelerinajului: Aiud, mai 

exact așa numita ,,Râpa Robilor”. 

Penitenciarul de la Aiud a 

fost una din cele mai teribile închi-

sori politice în perioada comunistă. 

Ca și la Gherla, Sighet și Râmnicu-

Sărat, cei morți la Aiud n-au avut 

dreptul la un mormânt, la o cruce 

pe care să le fie scrise numele lor, 

ci au fost aruncați noaptea, într-o 

groapă comună, numită ulterior, ,,Râpa 

Robilor”.  

Actualmente peste râpa res-

pectivă funcționează astăzi un cimitir, 

unde ne-am rugat și noi în capela aces-

tuia dar și la osuarul din spatele cape-

lei, fiind cu toții 

uimiți de existența 

numărului mare de 

victime evidențiate 

pe pereții capelei. 

După aceasta, pro-

fund impresionați, 

am pornit la drum 

spre destinația 

finală. Ajungând 

seara, ne-am cazat 

la centru de spiri-

tutate „Bunavestire” gestionat de suro-

rile din Congregația ,,Surorile Maicii 

Domnului” din Sighet. 

A doua zi, duminică 30 mai, 

am pornit spre Memorialul Victimelor 

Comunismului și al Rezistenței, fiind 

așteptați de către doamna Andreea 

Dobes, doctor în istorie, muzeograf la 

Memorialul Victimelor Comunismului 

și al Rezistenței din Sighet, care în 

urmă cu o lună a venit la Institutul 

nostru să ne ,,pregătească” la ce vom 

întâlni în acest pelerinaj. 

Acum aflându-ne la fața locu-

lui, ea ne-a prezentat semnificația și 

importanța spațiilor (celulelor), eveni-

mentelor desfășurate la această închi-

soare, mai exact perioada anilor 1948-

1955, unde au fost executa-

te elitele României interbe-

lice, după care fiecare din-

tre noi am vizitat în mod 

liber pentru un timp deter-

minat, spațiile Memorialu-

lui. Încărcat de emoții, cre-

dință, trăiri intense, speran-

ță, tăcere a fost momentul 

de rugăciune din capela 

subpământeană din curtea 

interioară 2 al penitenciaru-

lui.  

După aceasta, împreună cu 

doamna Andreea, am pornit spre Cimi-

tirul Săracilor, locul de odihnă pentru 

mulți martiri ai neamului nostru, aflat 

la periferia orașului. 

După ce în cursul dimineții 

vremea nu a fost prea prietenoasă cu 

noi, iată că aici bunul Dumnezeu, ca 

printr-o minune, ne-a îmbucurat cu un 

cer însorit și unde într-un cadru fratern 

și în spirit de comuniune cu martirii 

din cer, părintele rector Marius-Petru 

Bîlha, alături de ceilalți preoți for-

matori, a celebrat cu bucurie și 

emoție Sfânta Liturghie la altarul 

existent în cimitir. 

După-amiaza zilei, a fost 

marcată de un itinerariu turistic, 

unde am vizitat diferite obiective 

aferente orașului Sighet: Muzeul 

Satului Maramureșean din Sighet, 

muzeu zonal având ca arie de re-

prezentare diferite case din lemn 

specifice localităților provinciei 

istorice a Maramureșului; Cimiti-

rul Vesel și cea mai înaltă biserică 

din lemn din Europa la Mănăstirea 

Săpânţa – Peri, din localitatea Săpânța. 

Încântați de cele vizionate, la 

întoarcere spre orașul Sighet, ne-am 

oprit să celebrăm rugăciunea Vespere-

l o r  l a  B i s e r i c a  g r e c o -

catolică ,,Pogorârea Sfântului Spirit” 

din localitatea Sarasău, aducându-i 

astfel mulțumiri Domnului pentru cele 

dăruite nouă în această zi.  

La finalul rugăciunii, părinte-

le paroh Cornel Ardelean, ne-a tran-

smis un salut de bun venit, fiind vizibil 

entuziasmat de prezența fraților stu-

denți și formatori ai Institutului nostru 

în biserica parohială, ocazie în care ne-

a prezentat și nouă frumosul lăcaș de 

cult. 

Pe urmele martirilor 

Frații studenți de la Institutul Teologic 
Franciscan în pelerinaj la Sighet 

29 Aprilie– 1 Mai 2017 

E X E M P L U  Ș I  M Ă R T U R I E  D E  C R E D I N Ț ĂMAI 2017 
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A treia zi, luni 1 mai, 

dis de dimineață, după celebra-

rea rugăciunii Laudelor în cape-

la surorilor, ne-am pregătit pen-

tru continuarea pelerinajului 

nostru. Întorcându-ne spre casă 

întăriți în credință de exemplul 

martirilor din Sighet, am pornit 

pe un alt traseu, vizitând de 

această dată Mănăstirea Bârsa-

na, și în final, la început de luna 

mai, ca o încununare a pelerina-

jului, Sanctuarul Marian din 

Cacica. 

Aici, am servit prân-

zul, iar după un moment recrea-

tiv, am celebrat Sfânta Litur-

ghie, recunoscători fiind, bunu-

lui Dumnezeu și Sfintei Fecioa-

re Maria pentru toate darurile și 

harurile de care ne-am bucurat 

în acest pelerinaj, apoi am pornit spre 

casă. Cu toate acestea, recunoștința 

noastră nu se poate opri aici, un gând 

special de mulțumire se îndreaptă și 

spre binefăcătorii noștri, care au dorit 

să-și păstreze anonimatul și cărora le 

mulțumim pentru sacrificiul pe care l-

au făcut pentru noi, precum și pentru 

exemplul lor de credință și simplitate. 

Dorim să-i asigurăm de rugă-

ciunile noastre, iar bunul și milostivul 

Dumnezeu să le dăruiască harurile de 

care au mai mare nevoie. 

*** 

În cele de mai jos dorim să 

redăm câteva impresii ale participanți-

lor: 

,,Ură, tortură, violență, moar-

te…Aceste cuvinte trezesc sau ar tre-

bui să trezească în interiorul nostru o 

neliniște, o frământare. De ce? Pentru 

că acestea sunt cuvinte dure, care aten-

tează la dreptul unei persoane de a fi 

liberă și de a trăi. Elevi, pensionari, 

intelectuali, preoți, oameni de rând, au 

avut de suferit în închisorile comuniste 

din România. Indiferent de confesiune, 

vârstă sau de statut social, în fața torți-

onarilor, în închisori, toți erau la fel: 

un pericol pentru comuniști și regim. 

Oameni nevinovați au suferit și au 

murit pentru crezul lor, devenind astfel 

martiri ai neamului român. Jertfa lor să 

ne dea curaj pentru a urma drumul 

nostru cu credință și să îi avem mereu 

vii în sufletul nostru”. 

(Fr. Vasile Pericică, anul II, 

 filosofie) 

 *** 

,,Cine uită trecutul e condamnat să-l 

repete (George Santyana). Au fost mo-

mente profunde în care am putut medi-

ta la puterea omului de a lupta și a 

rezista în favoarea adevăratelor valori: 

credința, libertatea, dreptatea etc. Nu 

putem trece cu vederea aceste sacrificii 

care au fost făcute și pentru unul fieca-

re dintre noi”. 

(Fr. Iulian-Robert Țâmpu, anul II, 

filosofie) 

 *** 

Acest pelerinaj 

m-a ajutat să înțeleg și să 

prețuiesc mai mult liber-

tatea de care am parte și 

să conștientizez că liber-

tatea este un dar, este o 

binecuvântare. Din vizita 

închisorii de la Sighet 

am rămas impresionat de 

celula numită „neagra” 

unde deținuții pedepsiți 

erau înlănțuiți de un bel-

ciug din centrul celulei, 

acest lucru m-a mișcat 

făcându-mă să conștien-

tizez că problemele mele 

cotidiene nu se compară 

cu cele ale înaintașilor 

noștri. Faptul că ei au 

îndurat atâtea pentru 

apărarea adevărului îmi 

dă curaj și mă face să fiu 

mândru că sunt român”. 

(Fr. Francisc-Ovidiu Cojoc, anul II, 

filosofie) 
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,,Zidurile ființei se zdruncină din 

temelii. E extrem de odios ceea ce omul 

este capabil să facă omului.  ,,Râpa Robi-

lor” de la Aiud, unde martirii priveau prin 

ochii crucii spre cer,  a fost doar o pregătire 

la ceea ce urma să găsim la Sighet. 

Aici ,,răul” s-a întrecut pe sine însuși. Li-

mitele suferinței umane au fost de mult 

depășite, cum de altfel și limitele iubirii 

umane care au mers în sfera infinitului. 

Acest loc rămâne pentru mine un simbol al 

credinței, al speranței și al iubirii. A uitat 

oare Dumnezeu acest loc? Nu  cred. El este 

singurul martor care cunoaște toată suferin-

ța de acolo și care, prin mijloace potrivite, 

ne prezintă istoria unor oameni bravi capa-

bili de iubire creștină adevărată. Mă întorc 

schimbat, iar ceea ce aduc cu mine este 

semnul compasiunii și al solidarității față 

de trecut”. 

(Fr. Robert-Emanuel Baciu, anul I, 

filosofie) 

 *** 

 , ,Am întâlni t  în  fraț i i 

franciscani, multă disponibilitate, alături de 

care am trăit momente de profundă înălțare 

spirituală. Nădăjduiesc ca această experien-

ță să aibă ecou în con-

știința lor, și ori de câte 

ori vor fi copleșiți de 

greutăți sau momente 

de încercare spirituală, 

să-și amintească ,,celula 

neagra” și suferințele 

care au fost acolo. Mul-

țumim Domnului și 

Sfintei Fecioare Maria 

pentru aceste zile de har 

în care am simțit din 

plin, harul și binecuvân-

tarea lor”. 

(Prof. Alois Gherguț, 

Universitatea Alexan-

dru Ioan-Cuza, Iași) 

fr. Adrian Cobzaru 
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Din dorința de a-l urma pe 

Domnul nostru Isus Cristos și Evan-

ghelia Sa, urmând exemplul Sf. Fran-

cisc din Assisi și regula sa de viață, pe 

data de 02 mai 2017 în cadrul Sf. Li-

turghii din Capela Institutului Teologic 

Franciscan, 36 de frați si-au reînnoit 

profesiunea, răspunsul lor afirmativ la 

chemarea lui Dumnezeu de a trăi în 

ascultare, castitate și fără nimic pro-

priu, amintindu-și totodată și de prima 

profesiune făcută la sfârșitul noviciatu-

lui. Cu multă credință în inimi și plini 

de entuziasm s-au încredințat lui Dum-

nezeu, ca ajutați prin harul său să ducă 

la îndeplinire lucrarea pe care o are cu 

unul fiecare. 

Sf. Liturghie a fost celebrată 

de către Ministrul provincial, fr. Teofil 

Petrișor, care i-a îndemnat pe frați la o 

consacrare trăită cu fidelitate și credin-

ță în Dumnezeu. La predică totodată a 

amintit importanța încrederii în opera 

lui Dumnezeu, adică în Cristos ce ni se 

descoperă în Sf. Euharistie, și care 

conduce spre viața cea veșnică. Răs-

punsul oferit de către frații candidați 

trebuie să fie unul ferm și hotărât, căci 

ceea ce este în plus vine de la cel rău. 

A evocat de asemenea și fap-

tul că posibilitatea de a crede în opera 

lui Dumnezeu se datorează și celor ce 

au mers înaintea noastră mărturisind 

credința în Isus Cristos, rostind da-ul 

lor chiar cu prețul vieții, după cum s-a 

putut constata în urma pelerinajului 

din zilele trecute de la Aiud și Sighet, 

rememorând de asemenea un exemplu 

elocvent în persoana părintelui Gheor-

ghe Dumitraș.  

Da-ul mărturisit va trebui să 

conducă la conformarea cu mentalita-

tea divină, acesta constituind o provo-

care și totodată comportând sacrificiu, 

luptă și suferință asemenea imaginii 

evanghelice a bobului  

de grâu. Acest „da” se contopește cu  

logica divină si nu cu cea propusă de 

societate îndreptată spre profit. Un 

„da” în fidelitate liber și hotărât ce 

face să devenim mai puternici și tari în 

credință producând o schimbare și o 

apropiere mai pronunțată față de auto-

rul chemării, Dumnezeu. 

A urmat momentul emoțio-

nant și plin de încărcătură spirituală al 

profesiunii, după care s-a continuat Sf. 

Liturghie, la sfârșitul căreia Pr. Rector 

Marius-Petru Bîlha a făcut felicitările 

și mulțumirile, invitând pe frați ca prin 

fiecare „da” să construiască mozaicu-

lui spiritual al chipului lui Cristos, pe 

care îl urmăm prin trăirea cu bucurie a 

consacrării și împlinirea diferitele mo-

mente forma 

tive. La celebrare au participat unii 

preoții din convent, precum și elevii 

Liceului Teologic Franciscan. 

Impresii și mărturii ale fraților: 

Această reînnoire a profesiu-

nii am trăit-o în lumina recentului pe-

lerinaj la Închisoarea de la Sighet, un-

de am rămas impresionat de curajul 

atâtor oameni, printre care și mulți 

frați franciscani ce prin da-ul lor spus 

lui Dumnezeu, au reușit să dea mărtu-

rie despre Cristos în momentele de 

grea încercare. Exemplul sfântului 

nostru părinte Francisc și mărturia 

acestor frați, mă îndeamnă și pe mine 

să spun da chemării primite, de a îm-

plini voința lui Dumnezeu în viața 

mea.  

(fr. Narcis-Leonard Laslău) 

Reînnoirea profesiunii a re-

deșteptat în mine sentimentele pe care 

le-am trăit la prima profesiune. Cel 

mai mare sentiment este cel al bucuriei 

de a-mi împărtăși și trăi vocația la via-

ța consacrată în cadrul fraternității, de 

a-l urma pe Isus cu, prin și în fratele de 

lângă mine. În același timp, profesiu-

nea a fost un act de credință, deoarece 

recunosc în mine neputința și nevred-

nicia de a-l urma pe Cristos, dar în 

același timp, îi sunt recunoscător și mă 

abandonez în continuare în mâinile lui.  

(fr. Felix Blaj) 

fr. Iulian-Robert Țâmpu 

,,Da-ul mărturisit va trebui să conducă la conformarea cu 

mentalitatea divină, acesta constituind o provocare și totodată 

comportând sacrificiu, luptă și suferință asemenea imaginii 

evanghelice a bobului de grâu”  

Reînnoirea profesiunii voturilor a 36 de frați 

studenți 
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Sâmbătă, 6 mai, a fost o zi deosebită pentru locui-

torii din Frumoasa, județul Bacău, găzduind peste 2500 de 

tineri din 98 de parohii romano-catolice ale Diecezei de 

Iași.  

Ziua Tineretului care s-a desfășurat la Frumoasa, 

numărând cea de-a XXV-a ediție, a stat sub tema propusă 

chiar de Papa Francisc în drumul spre Ziua Mondială a 

Tineretului din Panama 2019: „Lucruri mari mi-a făcut cel 

atotputernic” (Lc 1, 49).  

La acest frumos eveniment al diecezei noastre au 

participat și numeroși frați studenți ai comunității noastre, 

unii dintre aceștia venind împreună cu grupurile parohiale 

de tineri din parohiile în care au făcut pastorație. 

fr. Adrian Cobzaru 

Tineri conectați și vocație.  

Ziua Tineretului, Frumoasa 6 Mai 2016 
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Roman: Întâlnirea de formare a persoanelor  
consacrate din Dieceza de Iași 

În ziua de 14 mai 2017, la Institutul Teologic Fran-

ciscan din Roman, aproximativ 230 de persoane consacrate 

au participat la întâlnirea de formare, la nivel diecezan, a 

persoanelor consacrate. 

În deschidere, după rugăciunea la Duhul Sfânt prin mijlocirea 

Sfintei Fecioare, pr. Augustin Folner, OCarm., responsabilul 

Oficiului diecezan pentru Viața Consacrată, a salutat prezența 

tuturor persoanelor consacrate, făcând invitația ca această zi 

să fie trăită cu o inimă cât mai deschisă.  

A urmat Conferința „Preasfânta Fecioară Maria și 

mesajele sale de la Fatima, 100 de ani de la apariții”, susținu-

tă de pr. Alexandru Olaru, OFMConv., unde s-a vorbit despre 

Sfânta Fecioară Maria ca primul și cel mai perfect ucenic al 

lui Cristos. Prin „da-ul” ferm și prin cântul Magnificat, Feci-

oara Maria devine ideal și exemplu pentru persoanele consa-

crare. De asemenea, părintele a 

vorbit despre aparițiile și mesajele 

de la Fatima, unde Sfânta Fecioară 

devine portavoce care cheamă 

neîncetat la convertire și unde 

rugăciunea devine armă împotriva 

războiului și violenței omului. 

Conferința s-a încheiat cu un cân-

tec la Sfânta Fecioară, pregătit de 

frații novici, OFMConv. 

Sfânta Liturghie a fost 

prezidată de pr. Marius-Petru Bîl-

ha, rectorul Institutului Francis-

can, la care au concelebrat printre 

ceilalți preoți din diferite congregații, pr. Teofil Petrișor, Mi-

nistrul provincial OFMConv., pr. Alois Fechet, delegat din 

partea episcopilor Diecezei și membrii din Comisia dieceza-

nă pentru Viața Consacrată, cu participarea unui mare număr 

de credincioși, și a reprezentat momentul culminant de comu-

niune spirituală.  

După proclamarea Cuvântului, pr. Augustin Folner, 

la predică, a vorbit despre riscul  persoanei consacrate de a se 

învechi dacă nu oferă atenția necesară convertirii prin ascul-

tarea îndemnului mereu înnoit al Duhului Sânt. Tot în acest 

cadru părintele a vorbit despre importanța unu spațiu intim, o 

cameră a inimii, unde se poate păși desculț, în deplină since-

ritate, un loc de întâlnire cu Cristos unde putem simți iubirea 

Sa, esența vieții consacrate. Asemenea sfântului Francisc din 

Assisi, părintele îndemna, a fi, a deveni îndrăgostiți de Cris-

tos, de Dumnezeu. 

La finalul Sfintei Litur-

ghii, pr. Alois Fechet a transmis 

mesajul episcopilor noștri, preas-

fințiții Petru și Aurel, mesaj 

de  bucurie, dar și de recunoștin-

ță adus atât lui Dumnezeu pentru 

darul vieții consacrate, cât și 

ordinelor și congregațiilor din 

Dieceza de Iași pentru toate pro-

iectele și activitățile desfășurate. 
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Imediat după Sfânta Liturghie, părintele Felix 
Roca, responsabil la nivel diecezan și național cu Ofi-
ciului pentru pastorația tineretului,  a vorbit despre ur-
mătorul Sinod ce va avea loc, despre cum s-a ajuns la 
decizia ca acesta să fie dedicat tinerilor, despre docu-
mentul pregătitor al sinodului tinerilor și despre acțiuni-
le concrete care se desfășoară și demersurile în vederea 
organizării lui. Acesta nu este doar un sinod despre ti-
neri, ci se dorește a fi un sinod al tinerilor unde nu doar 
prezența, dar și părerile tinerilor vor fi importante. A 
subliniat de asemenea,  ideea de a trece de la pastorația 

categoriilor la pastorația persoanelor. Expunerea 
s-a încheiat cu rugăciunea specială a sinodului 
pentru tineri. 

După prânz, care și el a fost de asemenea 
un moment de comuniune fraternă, a urmat un 
moment de dialog și împărtășire asupra celor 
două teme aprofundate. Pr. Felix Roca, urmând 
linia Papei Francisc, îndemna la ascultare și miș-

care, să mergem în întâmpinarea tinerilor pentru a-i 
asculta și să le propunem experiențe cât mai concrete 
pentru a-i pune în mișcare.   

Ca în-
demnul la a as-
culta pe tineri să 
fie cât mai  con-
cret, părintele 
Felix a invitat-o 
pe Raluca Co-
cuț, o tânără 
care a participat 
la întâlnirea 
internațională 
„De la Cracovia 
la Panama – 
Sinodul la drum 
cu tinerii”, să 
vorbească des-
pre această ex-
periență. Cu 
entuziasm, Ra-
luca a vorbit 
despre cele trăi-
te la Roma, la 
acea întâlnire, 
dar mai ales a 
împărtășit bucuria și emoția de a-l întâlni pe Sfântul 
Părinte Francisc.  

Continuând dialogul și cu alte intervenții  s-a 
punctat ideea că deși aparent acest Sinod și invitația la 
acțiune și mișcare pot reprezenta un risc și un îndemn 
incomod, inițiative și activități cu și pentru tineri sunt și 
vor fi, necesară fiind o comunicare și colaborare mai 
rodnică. 

Momentul final al acestei întâlniri formative s-a 
concretizat într-o Adorație Euharistică comunitară, un-
de fiecare, în mod personal a avut ocazia să-i prezinte 
lui Isus, atât fricile și dificultățile întâlnite,  cât și bucu-
ria pentru darul fraternității și comuniunii, mulțumirea 
pentru că ne-a dăruit o Mamă, încrederea în planul di-
vin, dar și cererea de reînnoire a inimii sub acțiunea 
Duhului Sfânt pentru a putea face față provocărilor con-
temporane. 

fr. Raimund Toma 
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Duminică 21 Mai, la ora 7.00, pe o dimineață înso-

rită, 7 frați studenți în frunte cu părintele rector Marius-Petru 

Bîlha, plini de entuziasm, s-au aventurat la parcurgerea unui 

traseu cu destinația Prăjești, mai exact la realizarea unei vizi-

te fraterne la Casa de Noviciat din această localitate.  

Traseul a fost unul relaxant, deoarece, s-a mers pe 

un traseu care a implicat o serie de localități, de care mulți 

dintre noi nici nu auzisem de numele acestora, iar bucuria a 

fost mare parcurgându-le.  

Ajunși cu bine la ora 10.00, am fost întâmpinați cu 

multă căldură și bucurie de frații novici în frunte cu părintele 

magistru Augustin Pătrașcu, după care pregătindu-ne, împre-

ună am participat la Sfânta Liturghie de la ora 11.00 în bise-

rica parohială.  

După aceasta, cu toții ne-am bucurat de o masă fra-

ternă și un moment de fraternitate adăugat ulterior după 

aceasta.  

Mulțumind pentru toată disponibilitatea și generozi-

tatea gazdelor noastre în jurul orelor 15.00, salutându-le, ne-

am pornit la drum pe același traseu, ajungând acasă mai ve-

seli dar un pic mai obosiți la cină. Mulțumim Domnului și 

Sfintei Fecioare Maria pentru această zi de neuitat! 

fr. Adrian Cobzaru 

Roman: Zi de formare mariană pentru fraȚii 
studenȚi  

În după-amiaza zile de joi 18 Mai, comunitatea 

formativă a Institutului nostru a avut parte de un moment 

special de formare mariană, avându-l ca moderator pe fr. 

Iulian Misariu, asistent provincial al Asociației Armatei Ma-

icii Domnului, care a acceptat invitația cu bucurie de a vorbi 

în plină lună Mai despre Asociația Internațională ,,Milizia 

dell'Immacolata” al cărei reprezentant este în provincia 

noastră.  

În cadrul aceste prezentări, părintele a evidențiat 

câteva aspecte esenţiale referitoare la viaţa şi misiunea Sfân-

tului Maximilian Maria Kolbe, câteva aspecte ale vieţii şi 

mişcării pe care acesta a întemeiat-o, printre care se numără 

devoţiunea faţă de Maica Domnului, interesul pentru cultura 

timpului său, admiraţia faţă de sfântul Francisc şi nu în ulti-

mul rând o mare iubire faţă de Dumnezeu. 

Toate acestea l-au condus pe Sfântul Maximilian la 

răspândirea devoţiunii fervente faţă de Maica Domnului prin 

intermediul culturii şi al mijloacelor de comunicare, iar în 

final la sacrificiul suprem al martiriului.  

După această prezentare, cu toții ne-am bucurat de 

un timp personal de meditație, pentru ca ulterior să partici-

păm la o oră de rugăciune mariană în fața Preasfântului Sa-

crament, mulțumindu-i Domnului pentru toate harurile și 

darurile spirituale de care ne-am bucurat în această după-

amiază alături de părintele Iulian. 

fr. Adrian Cobzaru 



VIAȚA FRATERNĂ   60         

INSTITUTUL TEOLOGIC FRANCISCAN—CRONICA ANULUI FORMATIV 2016-2017 

VIZITĂ FRATERNĂ 

Provincia „Sf. Iosif” din România, în conformitate cu Proiectul de formare al Ordinului, în perioada 
17-19 mai 2017, a organizat la Bacău o serie de conferințe cu caracter formativ, cu scopul de a conștientiza 
rolul și misiunea guardianului în cadrul comunităților fraterne. 

În acest itinerariu inedit frații guardiani ai Provinciei au fost ghidați de responsabilii formării perma-
nente din cadrul Ordinului, mai precis: fr. Louis Panthiruvelil din India, cu o experiență îndelungată și com-
petențe recunoscute în India și Italia și fr. Giulio Cesareo, profesor de Teologie morală la Seraphicum din Ro-
ma și colaborator la Secretariatul general de formare în cadrul Ordinului.  

Cu această ocazie, după terminarea acestor conferințe cei doi frați au venit cu bucurie și în comunita-
tea noastră de la Roman să ne viziteze și să ne întâlnească pe toți în cadrul unei celebrări euharistice. 

fr. Adrian Cobzaru 
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Ieșire la iarbă verde 

ÎNĂLȚAREA DOMNULUI

Joi 25 Mai, în Solem-

nitatea Înălțării Domnului, 

după ce am participat la 

Sfânta Liturghie, comuni-

tatea noastră a participat 

la tradiționala ieșire la iar-

bă verde.  

Locul ales din acest 

an a fost mica oază de ver-

deață și copaci ce se află în 

zona periferică a localității 

Ion Creangă, la marginea 

căreia trece și râul Siret. 

Momentul fratern s-

a dorit a fi unul de destin-

dere dinaintea sesiunii ce 

avea să vină în săptămâ-

nile următoare, care s-a 

marcat prin diferite acti-

vități: table, dans, muzică, 

plimbare în aer liber, 

plimbare cu bicicleta, 

deoarece unii dintre noi  

am mers pe bicicletă la 

această ieșire, dar și prin 

participarea la o ,,mare 

grătăreală” în natură. Mul-

țumim lui Dumnezeu pen-

tru aceste momente speciale 

de destindere!  
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PRIVEGERE DE RUGĂCIUNE PENTRU 
RUSALII 

„Antrenați la școala pascală 

a Învățătorului nostru Înviat și în-

flăcărați de darurile Duhului Sfânt 

de acum noi înșine suntem chemați 

să fim lumină a lui Cristos care 

iradiază ca o coloană luminoasă 

lumea, în mijlocul fraților, pentru 

a-i conduce spre patria făgăduită”. 

Sâmbătă seara, 3 Iunie, în 

spirit de credință, comunitatea 

noastră a cele-

brat veghea de 

rugăciune pentru 

Solemnitatea Co-

borârii Duhului 

Sfânt.  

Celebrarea 

a fost condusă de 

părintele rector 

Marius-Petru Bîlha și ani-

mată prin cântece specifi-

ce de către frații studenți, 

cărora li s-au alăturat și 

frați ai conventului nostru 

de la Roman. 

fr. Adrian Cobzaru 

Aprinși de 
focul  

Duhului 
Sfânt!  

Priveghere de 
Rusalii 

Aprinși de focul  Duhului Sfânt 

IUNIE 2017 
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CORPUS DOMINI 

TRUPUL ȘI SÂNGELE DOMNULUI 

15 Iunie 

Joia Verde 

P R O C E S I U N E  L A  I N S T I T U T U L  F R A N C I S C A N

Joi 15 Iunie, 

comuniune cu Biserica 

universală, comunita-

tea noastră a sărbăto-

rit marea solemnitate 

a Trupului și Sângelui 

Domnului. La orele 

10.30, cu toții am par-

ticipat la Sfânta Li-

turghie solemnă, cele-

brată de fr. Marius 

Vătămănelu, care în 

cadrul omiliei a subli-

niat importanța con-

știentizării lui Cristos 

în speciile euharistice 

și relația ce decurge 

ulterior din aceasta. 

După-amiaza 

zilei a fost marcată de 

procesiunea cu Preas-

fântul Sacrament prin 

curtea Institutului 

nostru la care au par-

ticipat toate realitățile 

comunității de aici de 

la Roman, oprindu-ne 

cu toții la cele 4 cor-

turi ridicate și împo-

dobite de către frații 
studenți. Celebrantul 

procesiunii a fost din 

nou  fr. Marius Vătă-

mănelu.  

Procesiunea a 

Început din Capela 

Institutului și s-a ca-

racterizat prin cânte-

ce, citirea unor evan-

ghelii specifice acestei 

zile, ulterior, închein-

du-se cu binecuvânta-

rea finală în locul de 

unde a pornit.  

M u l ț u m i m 

Domnului pentru 

această zi plină de ha-

ruri și Fiului său Isus 

Cristos că a binevoit 

să rămână mereu pre-

zent cu noi în Preas-

fântul sacrament! 

fr. Adrian Cobzaru 

Mulțumim 
Domnului  

pentru această 
zi plină de  
haruri și  

Fiului său 
Isus  

Cristos că a  
binevoit să  

rămână mereu 
prezent cu noi 
în Preasfântul 

Sacrament! 
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Evaluarea finală a anului formativ 2016-2017 

Sâmbătă 17 Iunie, la Institutul nostru a 

avut evaluarea finală a anului formativ 2016-

2017. Aceasta a început la ora 9.30, în sala 

capitulară, avându-l ca moderator pe părinte-

le rector Marius-Petru Bîlha, alături de el fi-

ind și ceilalți doi părinți vice-rectori: Ioan Lu-

pu și Vlad-Bogdan Bejan.  

În prima parte, părintele a prezentat în 

linii mari modalitatea în care va decurge 

această zi, împărțind fiecărui frate o schemă 

ajutătoare, pentru ca fiecare să reflecteze în 

mod personal asupra evenimentelor din acest 

an formativ. 

În cea de-a doua parte, la orele 15.00, 

a avut loc întâlnirea pe grupuri liturgice unde 

au avut loc împărtășirile fraților, pentru ca 

mai apoi în plen la orele 17.00, câte un repre-

zentant al fiecărei grupe liturgice să prezinte 

impresiile fraților în mod transparent chiar 

dacă uneori s-au amintit și lucruri mai puțin 

plăcute, totuși, este important ca în mod liber 

și constructiv, să fie evidențiate. 

Ziua s-a încheiat prin celebrarea so-

lemnă a rugăciunii Vesperelor și a rugăciunii 

Te Deum în Capela Institutului, arătându-ne 

astfel cu toții recunoștința pentru binefacerile 

primite de la Dumnezeu în acest an.  

Deo Gratias! 

fr. Adrian Cobzaru 

Deo Gratias! 
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În perioada 18-20 

Iunie, frații studenți îm-

preună cu echipa forma-

tivă s-au bucurat de tra-

diționala ieșire comuni-

tară. Spre deosebire de 

alți ani, destinația anu-

lui prezent a fost una no-

uă și anume: Centrul de 

spiritualitate ,,Don Bos-

co”, din localitatea Pra-

lea, județul Bacău. 

Aceste 3 zile s-au 

dovedit a fi binecuvânta-

te din toate punctele de 

vedere. Cu toții ne-am 

bucurat de momentele 

de fraternitate și de des-

tindere într-un cadru ge-

ografic minunat și liniș-

tit. Totuși, din cadrul fie-

cărei zile nu puteau lipsi 

și frumoasele momente 

de rugăciune, mai exact 

Sfânta Liturghie celebra-

tă în biserica parohială 

din apropiere și Rugăciu-

nea Vesperelor.  

Mulțumim Dom-

nului pentru aceste mi-

nunate zile! 

fr. Adrian Cobzaru 

IUNIE 

18-20 IEȘIRE COMUNITARĂ 
LA PRALEA 

FRATERNITATE-RELAXARE 
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Deo Gratias! 
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Joi 22 Iunie, la orele 21.00,  5 frați  diaconi ai comunității noastre (Marius-Andrei Blaj, Ro-

bert Cojoc, Aurel-Paul Isciuc, Andrei Mîrț, Mihai Percă), în prezența ministrului provincial fr. Teo-

fil Petrișor, au rostit profesiunea de credință și jurământul de fidelitate.  

Îi mulțumim bunului 

Dumnezeu pentru marele dar pe 

care îl face Bisericii sale, prin 

acești frați diaconi și totodată îi 

încredințăm prin rugăciunile 

noastre milostivirii și bunătății 

sale. 

fr. Adrian Cobzaru 

Veghe de rugăciune pentru candidații la 

preoție  

,,Nu voi m-ați ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi 
și v-am constituit ca să mergeți și să aduceți rod, iar 
rodul vostru să rămână, pentru ca orice îl veți ruga pe 
Tatăl în numele meu să vă dea” (In 15,16) 
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Sfințire de preoți la Iași a 5 frați 
franciscani 

23 Iunie 2017 

S Ă R B Ă T O A R E A P R E A S F I N T E I  I N I M I  A L U I  I S U S

BUCURIA FRATERNITĂȚII FRANCISCANE 

PS Petru Gherghel a hirotonit 13 preoţi vineri, 
23 iunie 2017, sărbătoarea Preasfânta Inimă a lui Isus, în 
cadrul Liturghiei celebrate la ora 11.00 în catedrala 
"Sfânta Fecioară Maria, Regină" din Iaşi. La celebrare 
au fost prezenţi PS Aurel Percă şi aproximativ 160 de 
preoţi, familiile preoţilor nou sfinţiţi şi numeroşi credin-
cioşi. 

Ajutaţi de Dum-

nezeu, +îndrumaţi de 

preoţii formatori şi spri-

jiniţi de propriile familii, 

preoţii nou sfinţiţi au 

ajuns la momentul mult 

aşteptat: ziua hirotonirii 

lor. Această zi marchează 

sfârşitul drumului formării 

în seminar, dar, totodată, 

este ziua în care încep 

drumul perfecţionării între 

oameni. 

La sărbătoarea 

acestor tineri au participat 

PS Aurel Percă, episcop 

auxiliar de Iaşi, Mons, 

Benone Farcaş, rector al 

Institutului "Sfântul Iosif" 

din Iaşi, pr. Teofil Petrişor, ministru provincial al Provinciei 

"Sfântul Iosif" a Fraţilor Minori Conventuali din România, 

profesori de la institutele unde au studiat candidaţii, preoţi 

din ţară şi străinătate, părinţi şi rude ale candidaţilor, precum 

şi mulţi credincioşi. 

Cei 13 de diaconi candidaţi la treapta preoţiei au 

trăit cu emoţie fiecare moment al acestei zile. Unii erau stă-

pâni pe sine, alţii erau mai emotivi, dar cu siguranţă toţi erau 

fericiţi. Aşezaţi în rânduri de câte doi, cu hainele de preot pe 

braţe, cu inima vibrând de emoţie şi bucurie, diaconii au por-

nit în procesiune spre catedrala nouă. 

Intrând în catedrală, mare le-a fost bucuria văzând 

mulţimea preoţilor şi a credincioşilor, dar mai ales văzându-i 

pe cei dragi care au dorit să participe la sărbătoarea lor. Cu 

siguranţă în acele momente fiecare a fost încercat de diferite 

sentimente şi emoţii. A fost un moment unic, de care îşi vor 

aminti mereu cu plăcere, poate cel mai frumos rând scris în 

cartea vieţii lor. 

Seminariştii diecezani şi franciscani, foştii colegi ai noilor 

prezbiteri, au condus cântarea. 

La începutul Liturghiei, PS Petru Gherghel l-a sa-

lutat pe PS Aurel, pe candidaţii la Preoţie şi pe toţi credin-

cioşii prezenţi. După proclamarea evangheliei, rectorul Se-

minarului mare din Iaşi, Mons. Benone Farcaş, i-a strigat pe 

nume pe fiecare diacon în parte, menţionând şi dieceza în 

care vor activa. Astfel, opt sunt pentru Dieceza de Iaşi şi 

cinci pentru Ordinul Fraţilor Minori Conventuali. Cei 13 au 

fost hirotoniţi prin impunerea mâinilor PS Petru Gherghel. 

Cuvântul de învăţătură a fost adresat de păstorul 

diecezei, PS Petru Gherghel. Excelenţa Sa, le-a vorbit celor 

care urmau să fie hirotoniţi preoţi despre fascinaţia chemării 

la viaţa de preot, dar şi despre exigenţele ei. Citându-l pe 

papa Francisc Excelenţa Sa le-a prezentat candidaţilor calea 

de aur pentru viaţa de preot: "A fi relaţie continuă cu Isus 

prin rugăciune; a fi adevărat pelerin în slujire; a împărtăşi cu 

inima că viaţa preotului nu este un oficiu birocratic, ci o ade-

vărată misiune la sluji-

re". La final, Preasfinţi-

tul le-a reamintit aspi-

ranţilor la treapta prez-

biteratului: "În faţa 

voastră stă acum o misi-

une fascinantă, dar, de 

asemenea, să nu uitaţi 

să vă însuşiţi şi exi-

genţele ei". 

După predică, 

a urmat ritualul hiroto-

nirii. În grupuri de câte 

doi, diaconii veneau în 

faţa Preasfinţitului, în-

genuncheau şi promi-

teau ascultare şi respect 

episcopului şi superiori-

lor lor. A urmat apoi 

momentul de prosternare. Candidaţii au căzut cu faţa la pă-

mânt în semn de umilinţă faţă de Dumnezeu. Cristos, Abra-

ham şi candidaţii la preoţie au în comun acelaşi gest: proster-

narea. Acest gest de umilinţă şi abandonare marchează mo-

mentul încredinţării întregii vieţi lui Dumnezeu. Cristos se 

prosternează în grădina Măslinilor când, cu fruntea însânge-

rată, acceptă misiunea primită de la Dumnezeu: "Însă nu 

precum voiesc eu, ci precum tu voieşti" (Mt 26,39). Abra-

ham cade cu faţa la pământ când Dumnezeu îi schimbă nu-

mele, încredinţându-i astfel o misiune (Gen 17,3). Candidaţii 

la preoţie cad cu faţa la pământ în catedrala "Sfânta Fecioară 

Maria, Regină" din Iaşi când primesc de la Dumnezeu misiu-

nea de a vesti evanghelia. Corul invoca ceata sfinţilor prin 

intonarea Litaniei tuturor sfinţilor. 
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Ultima parte a ritualului de hirotonire a cuprins 
impunerea mâinilor şi rugăciunea de consacrare. Nu-
mărul preoţilor prezenţi a crescut cu 13, ajungând până 
la peste 200. După îmbrăcarea hainei de slujitor al alta-
rului, noi prezbiteri au fost unşi cu sfânta Crismă în 
palmă de PS Petru Gherghel. 
Apoi au urcat la altar şi au concelebrat prima lor sfântă 
Liturghie, alături de episcopi şi ceilalţi preoţi. 
La final, pr. Valentin Giurgică, din Gherăeşti, a adresat 
în numele tuturor preoţilor nou sfinţiţi cuvântul de 
mulţumire. 

PS Aurel Percă i-a felicitat pe noii prezbiteri 
pentru disponibilitatea şi dorinţa de a-i sluji bunului 
Dumnezeu şi le-a făcut cunoscut celor prezenţi că sâm-
bătă, 24 iunie 2017, în capela seminarului din Iaşi, vor 
primi decretele de numire în viitoarele parohii în care 
vor fi preoţi vicari.  

La final, preoţii nou sfinţiţi au împărţit binecu-
vântarea specială. 

Impresii ale unor preoți nou sfințiți ai co-
munității noastre:

,,Am aşteptat de mult această zi şi deşi ne-am 
pregătit intens pentru acest eveniment, abia acum rea-
lizez măreţia acestui sacrament şi responsabilitatea 
care o implică, dar sunt încrezător în harul lui Dumne-
zeu, căci aşa cum spune sfântul Paul, puterea lui Dum-
nezeu se arată în slăbiciune. Exerciţiile spirituale pe 
care tocmai le-am parcurs ne-au ajutat să înţelegem ce 
înseamnă viaţa spirituală în viaţa unui preot şi mă 
bucur foarte mult că hirotonirea noastră avut loc în 
această sărbătoare frumoasă a inimii lui Isus. Vreau să
-i mulţumesc lui Dumnezeu pentru misiunea încredinţa-
tă, pentru familia pe care mi-a dat-o şi pentru toţi oa-

menii pe care i-am întâlnit în tot acest parcurs". 
(pr. Robert Cojoc, Berzunţi) 

,,Prin mila Domnului am fost consacrat preot 
şi este un dar minunat, mai ales că astăzi este şi sărbă-
toarea inimii lui Isus. Este un privilegiu că sunt ales şi 
consacrat în această zi. Preoţia este iubirea inimii lui 
Isus, spunea sfântul Ioan Maria Vianney. Cred că este 
o mare provocare şi o mare responsabilitate să fii pre-
ot astăzi. În această zi minunată sunt dator să-i mulţu-
mesc lui Dumnezeu şi sfintei Fecioare Maria care mi-
au fost alături mereu şi le cer ajutorul ca să pot fi un 
preot bun după inima lui Cristos".  

(pr. Marius-Andrei Blaj, Sagna) 

Articol preluat integral: ercis.ro 

Pr. Claudiu Bulai  

La mulți și sfinți ani în via Domnului! 
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Prima Sfântă Liturghie a fraților neo-

prezbiteri la Roman 

Vineri, 23 iunie, în Sărbătoarea „Inimii 

preasfinte a lui Isus”, 13 tineri au primit darul sfin-

tei preoții, în catedrala romano-catolică din Iași, prin 

impunerea mâinilor PS Petru Gherghel. 

Cei 5 frați franciscani nou sfințiți întru Sfân-

ta Preoție au celebrat în aceeași zi de hirotonire, în-

cepând cu ora 18:30, și prima lor Sfântă Liturghie în 

capela Institutului Teologic Franciscan din Roman, 

acolo unde mulți ani de-a rândul și-au petrecut tim-

pul în rugăciune încercând să înțeleagă planul lui 

Dumnezeu cu ei. La celebrare au participat și Minis-

trul provincial, Teofil Petrișor, părinții formatori, 

profesorii și studenții de la Institut.  

Cu zâmbete pe buze și plini de bucurie pen-

tru frații noștri mai mari, le-am cerut noilor preoți 
prin vocea părintelui Marius-Petru Bîlha, rector al 

Institutului Franciscan din Roman, să celebreze 

Sfânta Liturghie pentru noi și, mai apoi, să ne ofere 

binecuvântarea de preoți nou sfințiți. 
În cadrul omiliei, părintele Mihai Percă a 

subliniat faptul că Isus ne vrea preoți după inima sa; 

preoți cu inima blândă și smerită, plină de iubire. 

La finalul Sfintei 

Liturghii, în câteva cuvin-

te simple, preoții cele-

branți au adus mulțumire 

lui Dumnezeu pentru că le

-a încredințat o misiune 

nobilă; familiilor care i-au 

educat la viața creștină și 
au făcut să crească în ei 

germenul vocației; Provin-

ciei franciscane pentru că 

i-a primit, susținut și for-

mat în acești ani; tuturor 

formatorilor care i-au aju-

tat să crească în trăirea 

vieții fraterne; părinților 

spirituali pentru îndruma-

re; părintelui provincial, 

Teofil Petrișor, pentru 

grija pe care o are față de 

ei; întregii echipe formati-

ve: părintelui rector, Ma-

rius-Petru Bîlha, părinților vicerectori: Ioan Lupu 

și Vlad Bogdan Bejan și, nu în ultimul rând, pă-

rintelui spiritual Marius Vătămănelu pentru 

acest an în care le-a fost alături; părinților profe-

sori; fraților studenți, fără de care nu puteau să 

parcurgă acest drum, dar împreună cu ei au for-

mat o fraternitate trăind idealul evanghelic după 

modelul Sfântului Francisc de Assisi. 

Articol preluat integral ofmconv.ro 

fr. Marian-Emanuel Vătămănelu 
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Domnul să te binecuvânteze
 și să te păzească. 

Să-și arate chipul său
și să se îndure de tine. 

Să-și îndrepte spre tine chipul său 
și să-ți dăruiască pacea! (FF 262)


