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D 
upă o vară binecuvântată cu ex-

periențe estive în numeroasele 

fraternități din diferitele realități 

conventuale, în cele din urmă 

plini de entuziasm și bucuroși 

de revedere, frații studenți au 

pornit în noul an formativ. Aceasta a avut loc 

marți seara, 26 septembrie 2017 prin participarea 

la  Liturghie, care a deschis așa-

numita ,,săptămână franciscană”, ca drum de pre-

gătire la solemnitatea ,,Sfântului Francisc de As-

sisi”, patronul spiritual al Ordinului și al Conven-

tului nostru.  

 Aceasta reprezintă o modalitate prețuire a 

creației, având drept scop sensibilizarea pentru a 

prețui mediul înconjurător, pentru a fi mesageri ai 

frumosului, custozi ai creației, conform carismei 

noastre franciscane și spiritului sfântului nostru 

părinte Francisc care ne-a dat exemplu, în acest 

sens, prin înălțătorul său cântec al creaturilor. 

 În prima zi, miercuri 27 septembrie cu 

toții ne-am îndreptat atenția spre ,,casa noastră 

comună”, mai exact spațiile exterioare aferente 

Institutului și totodată, interiorul acestuia, făcând 

curățenie.  

 Următoarea zi, joi 28 septembrie atenția 

noastră s-a îndreptat spre aspectul interior, spiritu-

al participând cu toții la o zi de reculegere avându-

l ca relator pe fr. Marius- Petru Bîlha rectorul for-

mativ al Institutului.  Acest moment spiritual s-

a încadrat pe două tematici distincte: murmurarea 

și bârfa în comunitate (în prima parte a zilei), res-

pectiv responsabilitate și entuziasm în viața consa-

crată (în partea a doua a zilei). Seara s-a încheiat 

cu o oră de adorație euharistică, fiindu-i recunos-

cători Domnului pentru aceste momente înălțătoa-

re pentru suflet. 

  

 Vineri, 29 Septembrie în sărbătoarea sfin-

ților arhangheli ,,Mihail, Gabriel și Rafael” cu toții 

în mod fratern am celebrat primul ,,Capitul con-

ventual formativ” în care printre multele aspecte 

evidențiate a fost și prezentarea noii configurări a 

comunității formative.  

 Aceasta are următoarea componență: 

-pr. Marius-Petru Bîlha – rector; 

-pr. Iosif-Eduard Cadar – vice-rector; 

-pr. Martin Baaciu – responsabil economic și ad-

ministrator al comunității formative; 

-pr. Marius Vătămănelu – spiritual. 

SĂPTĂMÂNA FRANCISCANĂ 
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Expoziție fotografică  

,,Lăudat fii, Doamne!...” 
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S 
âmbătă dimineață, 30 

Septembrie 2017, 

după Sfânta Liturghie 

comunitară, în cadrul 

Institutului Franciscan 

din Roman a avut loc 

prezentarea expoziției fotografice 

realizată de fr. Marius Andrei, care 

s-a intitulat ,,Lăudat fii, Doam-

ne!…”.  

 Acest eveniment se înscrie 

între activitățile și reflecțiile fraților 

ce compun așa-numita ,,săptămână 

franciscană”, de pregătire la solem-

nitatea ,,Sfântului Francisc de As-

sisi”, patronul spiritual al Ordinului 

și al Conventului nostru; totodată, el 

se adaugă celorlalte acțiuni de până 

acum ale fraților de prețuire a crea-

ției, având drept scop sensibilizarea 

pentru a prețui mediul înconjurător, 

pentru a fi mesageri ai frumosului, 

custozi ai creației, conform carismei 

noastre franciscane și spiritului 

sfântului nostru părinte Francisc 

care ne-a dat exemplu, în acest sens, 

prin înălțătorul său cântec al creatu-

rilor. Am fost provocați și inspirați 

și de învățăturile Papei Francisc din 

Scrisoarea sa enciclică ,,Laudato 

si`”, despre îngrijirea casei noastre 

comune, pământul, care „este ca o 

soră cu care împărtășim existența, și 

ca o mamă frumoasă care ne pri-

mește în brațe-

le sale” 

(Laudato si`, 

nr. 1).  

În cuvântul de 

introducere, 

pr. rector Ma-

rius-Petru Bîl-

ha și-a mani-

festat recunoș-

tința pentru 

organizarea 

acestui eveni-

ment și ne-a 

încurajat pe 

noi, frații studenți, să valorificăm cu 

entuziasm și responsabilitate daruri-

le primite de la bunul Dumnezeu, să 

acordăm o mai mare importanță 

creației, ca fii și frați spirituali ai 

Sfântului Francisc, fapt dovedit de 

altfel de fratele nostru Marius An-

drei, realizatorul expoziției de foto-

grafie,  

 A doua intervenție a fost 

susținută de realizatorul expoziției, 

care ne-a inițiat în parcurgerea ma-

terialului fotografic, 

ce ,,se vrea a fi un 

parcurs mai curând 

spiritual decât unul 

vizual, estetic”, subli-

niind importanța for-

melor de exprimare 

alese de el la realiza-

rea acestei expoziții, 

printre care scrisul și 

fotografia, fiecărei 

imagini din expoziție 

alăturându-i-se câte o 

expresie tematică 

extrasă din imnul 

,,Cântecul Creaturi-

lor” al Sfântului Francisc. 

 Următoarea intervenție a 

fost susținută de părintele vicerector 

Iosif-Eduard Cadar care a motivat și 

a explicat contribuția adusă de el la 

întregirea acestei expoziții, și anu-

me grupajul de citate selectate și 

alăturate rând pe rând fiecărei  foto-

grafii din expoziție, extrase din en-

ciclica Papei Francisc, ,,Laudato 

si`”. Fiecare mic text ajută la între-

girea mesajului spiritual al imaginii, 

ca adevărate piste de reflecție și 

înțelegere a puterii de contemplare 

și de armonie pe care o insuflă fru-

musețile creației. Părintele a remar-

cat atenția și admirația specială din 

partea papei pentru exemplul de 

viață al Sf. Francisc, în ceea ce pri-

vește punerea în practică a acelei 

ecologii integrale și a unei spiritua-

lități ecologice, trăind cu simplitate 

o minunată armonie cu Dumnezeu, 

cu alții, cu natura și cu el însuși, 

având grijă față de ceea ce este slab, 

arătând inseparabila legătură dintre 

preocuparea pentru natură, atenția 

față de cei săraci, angajarea în soci-

etate și pacea interioară (Cf. 

,,Laudato si`”, nr. 10).  

 Evenimentul fotografic s-a 

încheiat cu un moment muzical, 

însoțit cu diferite instrumente; am 

cântat cu toții, cu bucurie ,,Cântecul 

creaturilor”.  Îi mulțumim fra-

telui Marius pentru efortul și dispo-

nibilitatea de a ne împărtăși din 

pasiunea sa pentru fotografie și îi 

dorim mult succes în dezvoltarea 

acestui talent, așteptând realizarea 

altor expoziții care să ne încânte 

ochii și inimile. 

,,... a fi mesageri ai frumosului, custozi ai creației, conform carismei noastre franciscane” 
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,,O pâine unui sărac” 

D 
uminică, 30 septembrie, cu 

toții am participat la  Sfânta 

Liturghie animată de frații 

studenți în capela Institutu-

lui nostru. După prânz, a 

avut loc programul nu-

mit ,,pâinea săracului” în care doi câte doi am 

mers în oraș și am oferit o pâine oamenilor nevo-

iași și totodată un cuvânt de alinare.  

 Seara am participat la un moment de ado-

rație euharistică în care fiecare frate a fost invitat 

în mod spontan să-i încredințeze lui Isus din 

Preasfântul Sacrament persoana sau persoanele pe 

care le-a întâlnit și ajutat în această zi.  

 

 În cele ce urmează redăm câteva impresii: 

 

 În această experiență împreună cu fr. An-

drei am plecat pe străzile orașului căutând un 

sărac. Nu după mult timp am întâlnit o femeie săr-

mană din Botoșani care abia ieșise din spital. 

Aceasta avea nevoie 

de bani pentru a ajun-

ge acasă. Insistând 

așadar la noi, am aju-

tat-o în limita posibili-

tăților, oferindu-i as-

tfel un gram de iubire, 

de speranță. 

(fr. Frâncu Ion) 

 

 Aș vrea să-ți 

mulțumesc Doamne 

pentru că te-am întâl-

nit astăzi în persoana 

fraților noștri săraci și 

defavorizați. Ți-i încredințez ție pe toți, în special 

pe domnul Gheorghe, o persoană de 44 de ani, 

imobilizat într-un căruț cu rotile și pe doamna 

Maria-Tereza, o doamnă de 67 de ani, care căuta 

prin tomberoane ceva pentru cei 7 nepoți ai săi de 

care are grijă. S-a văzut pe fața lor surprinderea 

pentru faptul că cineva a intrat în dialog, ascul-

tându-le problemele. Zâmbetul și mulțumirea lor 

sunt neprețuite. Ajută-mă Doamne să fiu mai atent 

la nevoile celor din jurul meu. 

(fr. Gabriel Pal)  

 

 Atunci când dăruiești ești mai fericit ca 

atunci când primești. Am putut simți și eu bucuria 

de a dărui și a primii mai mult, un zâmbet în 

schimbul unei fapte bune. A fost o experiență ce 

merită actualizată ori de câte ori există posibilita-

tea. A oferii puțin și a primii totul, este locul unde 

îl găsești pe Dumnezeu în ceilalți astfel pot defini 

experiența trăită.   

(fr. Iulian-Robert Țâmpu)  
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Simpozion Internațional: 

Tineri, conexiune și discernământ 

I 
nstitutul Teologic 

Franciscan împreună 

cu Liceul Teologic 

Sfântul Francisc de 

Assisi și cu Academia 

Petru Tocănel, institu-

ții ce se află sub egida Provinciei 

Franciscane Sf. Iosif din Româ-

nia, se ocupă în special de edu-

cația tinerilor generații. În acest 

itinerariu de formare, simpozio-

nul de astăzi vrea să răspundă la 

o exigență fundamentală a fiecă-

rei ființe umane: ce vreau să fac 

cu viața mea?  

 Pentru a putea da un 

răspuns obiectiv la această între-

bare  e nevoie de discernământ 

bazat pe conexiune, un concept 

care ne trimite cu gândul la mij-

loacele de comunicare în masă, 

la mass-media, 

însă nu se limi-

tează la acestea 

ci ne conduce 

înspre Biblie, 

acolo unde se 

relatează despre 

diferite persona-

je care erau co-

nectate la Cu-

vântul lui Dum-

nezeu precum 

Samuel.  

  

În acest sens, 

conferențiarii 

invitați ne-au ajutat să aprofun-

dăm această tematică despre 

tineri, conexiu-

ne și discernă-

mânt plimbân-

du-ne prin pa-

ginile Bibliei, 

ale mass medi-

ei, ale Bisericii 

și ale universi-

tății.  

Prima parte a 

simpozionului 

a fost moderată 

de pr. dr. Ber-

nadin Duma, 

care, după o 

scurtă rugăciu-

ne și o introducere la tema alea-

să a pr. Mihai Afrențoae, recto-

rul Institutului, a dat cuvântul pr. 

Provincial, care ne-a 

transmis că locul 

privilegiat al unui 

bun discernământ îl 

găsim în Sf. Scriptu-

ră, iar menirea aces-

tui simpozion este să 

creștem într-o cone-

xiune sănătoasă cu 

Dumnezeu, cu 

aproapele, cu tinerii. 

 În prima 

secțiune a acestui 

simpozion au fost 

prezentate următoarele prelegeri, 

prima aparținând pr. conf. univ. 

dr. Iulian Faraoanu intitulată: 

Samuel, simbol al discernămân-

tului (1Sam 3). Discernământul 

în cazul lui Samuel înseamnă a 

discerne glasul lui Dumnezeu 

într-o viață concretă, într-o isto-

rie personală care se manifestă 

prin ascultare judecată și alege-

re. Samuel este model de discer-

nământ și răspuns la chemare 

deoarece a ascultat și a slujit 

Cuvântul cu fidelitate.  

 În continuare domnul 

Vlad Mixich (medic psihotera-

peut, acum jurnalist la Hot-

news.ro și Dilema) a prezentat 

prelegerea: Partea comporta-

mentală a rețelelor sociale, pu-

nând în discuție felul în care noi 

alegem, luăm decizii și felul în 

care avem sau nu avem discer-

nământ și cum ne exercităm 

acest discernământ, mai ales 

când navigăm pe rețelele de so-

cializare. De asemenea, domnul 

Vlad Mixich, a scos în evidență 

importanța verbelor a asculta, a 

judeca, a alege în cadrul discer-

nământului zilnic, afirmând că 

rețelele de socializare sunt ca un 

cuțit ce ne pot răni dar cu care 

putem și ajuta. 
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 A urmat Arhiepiscopul 

Patrik Kelly (arhiepiscop emerit 

de Liverpool), care a prezentat 

prelegerea: Young People in the 

Life of the Church, prin care ne-a 

oferit o frumoasă lecție de viață. 

Analiza s-a orientat asupra impor-

tanței rolului Duhului Sfânt de a 

conduce vocația unui tânăr, nece-

sitatea dialogului credinței cu ce-

lelalte discipline umane pentru a 

alimenta trupul, mintea și spiritul 

fiecărei persoane; să nu ne fie tea-

mă de realitate, să încercăm să 

evităm lumea virtuală care are și 

această menire de a ne prinde, de a 

ne captura atenția și de a ne plonja 

în realitate. Să avem capacitatea 

de a gândi, reflecta cu mintea 

noastră și să fim responsabili de 

ceea ce citim. 

 În cadrul secțiunii a doua, 

moderată de pr. Marius-Petru Bîl-

ha, rector formativ al Institutului, 

au fost prezentate alte trei prele-

geri. 

 Prima prelegere aparți-

nând prof. univ. dr. Nicu Gavriluță 

(profesor la Facultatea de Filoso-

fie și Științe Social-Politice a 

UAIC din Iași), cu titlu: Tinerii 

din România actuală. Valori reli-

gioase, aspirații sociale și repre-

zentații ale vieții politico-

administrative. Punctele esențiale 

dezbătute s-au bazat pe anumite 

cercetări sociologice vorbind as-

tfel despre realități pe care le recu-

noaștem fiecare dintre noi, de pro-

bleme, sincope, forme de criză 

dar, și despre splendori de minu-

nate daruri pe care Dumnezeu a 

binevoit să le trimită în viața noas-

tră și să le primească în primul 

rând tinerii. S-a pus în discuție și 

problema secularizării și a indife-

renței la nivel religios subliniind 

totodată și importanța educației 

primită în familii.  

 Prof. Na-

taša Govekar 

(director al Direcți-

ei Teologico-

Pastorală a secreta-

riatului pentru Co-

municare de la Va-

tican) a susținut 

tema: I Social 

Network e la Chie-

sa. A 

scos în 

evidență 

un fapt 

impor-

tant și anume, că nu 

tehnologia este cea 

care determină o co-

municare autentică sau mai puțin 

autentică, dar inima omului. Bine-

le tinde mereu să se comunice. 

Discernă-

mântul con-

stă în a ne 

folosi de 

toate mijloa-

cele pe care 

le avem pen-

tru a trezi 

Duhul Sfânt 

care doarme 

în inimile 

tinerilor; și 

chiar acest 

Duh Sfânt va 

purifica inimile, va trezi întrebări 

juste, va maturiza drumul, calea 

pentru a descoperi concordanța 

dintre voci, chipuri, întâlniri, care 

ne permit să ne încredințăm viața 

unei ascultări definitive.  

Conferința: Tineri conectați și 

vocația, a fost prezentată de pr. 

Felix Roca 

(responsabil cu pasto-

rația tineretului în Die-

ceza de Iași) a avut 

trei aspecte: întâi de 

toate o contextualizare 

a tinerilor în lumea de 

astăzi; apoi, tinerii de 

azi în raport cu noile 

tehnologii și noile 

mijloace de comunica-

re; iar în final, câteva 

aspecte despre legătu-

ra cu aspectul vocațio-

nal al vieții. 
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A 
 

junul sărbătorii Sfântului Francisc s-a marcat prin numeroase activități: 

curățenie, expunerea benerelor de pe fațada Institutului nostru, pregătirea 

corului, capelei, sălii de mese, pentru ca în final cu toții în spirit de cre-

dință la orele 21.00, să participăm la celebrarea trecerii la cer a sfântului 

nostru părinte Francisc, ,,Transitus Sancti Francisci”. 

Î 
n seara de 3 octombrie, la Institutul Teologic 

Franciscan, din Roman, s-a celebrat ceea ce tra-

diția franciscană numește „Transitus Sancti Fran-

cisci”, adică trecerea din această viață a Sfântului 

Francisc. În cadrul acestei celebrări, a fost sfinți-

tă noua orgă de către părintele provincial Teofil 

Petrișor, care a prezidat această celebrare, iar apoi, în 

priveghere și rugăciune, s-a relatat momentul plecării lui 

Francisc în casa Tatălui veșnic. Odată cu celebrarea 

acestui moment, a început Solemnitatea Sfântului Fran-

cisc din Assisi care este patronul și întemeietorul Ordi-

nului Franciscan. 

 La sfârșitul celebrării, fratele Cristinel Gal, can-

didat la ordinul diaconatului, a rostit profesiunea de cre-

dință și jurământul, conform canoanelor Bisericii înainte 

de hirotonire, în fața ministrului provincial și a celor 

prezenți.  

 Miercuri, 4 octombrie, celebrarea Euharistică de 

la ora 10:30 a marcat un triplu eveniment. În primul rând 

sărbătoarea Seraficului Părinte Francisc, în al doilea 

rând hirotonirea întru diaconat a fratelui Cristinel, prin 

impunerea mâinilor Excelenței Sale episcop auxiliar Au-

rel Percă şi, în al 

treilea rând, deschi-

derea noului an aca-

demic 2017-2018. 

La această celebrare 

prezidată de episco-

pul auxiliar de Iaşi, 

Aurel Percă, au par-

ticipat părintele 

provincial, Teofil 

Petrișor, cât și doi 

episcopi englezi, 

Patrick Kelly și 

Christopher Budd. 

 Preasfinți-

tul Aurel Percă în 

cuvântul său de în-

vățătură a scos în 

evidență, plecând de la cuvântul proclamat în evanghelie 

-„veniți la mine toți cei osteniți și împovărați și eu vă voi 

da odihnă; luați asupra voastră jugul meu și învățați de 

la mine căci sunt blând și smerit cu inima”- importanța 

păcii în lumea de astăzi, dându-ni-l drept exemplu de 

urmat pe Sfântul Francisc din Assisi care este mijlocitor 

pentru pace, adevărata pace, care izvorăște dintr-o inimă 

simplă. 

 Un alt aspect pe care preasfințitul l-a subliniat  a 

fost cu privire la ministerul diaconatului și caracterul 

universal al acestei slujiri. Prin fratele Cristinel Gal, care 

a primit ministerul diaconatului, după exemplul Sfântu-

lui Francisc, care a acceptat această slujire, ne amintim 

că şi noi trebuie să fim diaconi, adică slujitori atenți cu 

cei din jurul nostru, pentru ca toți să fim în armonie. Ce-

lebrarea a continuat cu ritul hirotonirii, liturgia euharisti-

că și binecuvântarea finală. 

 Înainte de binecuvântarea finală, noul părinte 

diacon a mulțumit lui Dumnezeu și tuturor celor care au 

contribuit de-a lungul anilor la formarea lui, precum și la 

pregătirea sărbătorii hirotonirii. De asemenea, ministrul 

provincial a adresat salutul de „Pace și bine!”, mulțu-

mindu-i în primul 

rând episcopului 

Petru Gherghel, 

pentru mesajul 

transmis, în al doi-

lea rând, episcopu-

lui auxiliar Aurel 

Percă, pentru dia-

conul nou hiroto-

nit, și, nu în ultimul 

rând, tuturor celor 

care au contribuit 

la organizarea și 

buna desfășurare a 

sărbătorii cât și 

tuturor celor care 

au binevoit să fie 

prezenți.  

Sărbătoarea Sfântului 

Francisc din Assisi  
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La mulți și  

binecuvântați ani   

părinte diacon 

Cristinel! 
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Întâlnirea națională de toamnă a terezinelor 
 la Buruienești 
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 n ziua de sâmbătă, 7 oc-

tombrie 2017, un grup de 

studenți, însoțiți de părin-

tele rector Marius-Petru 

Bîlha și de părintele vice-

rector Iosif-Eduard Ca-

dar, au participat la întâl-

nirea națională de toamnă 

a terezinelor care a avut 

loc la Buruienești, cu tema: „Pe 

cale, cu privirea spre viitor!”. 

 Misiunea fraților a fost 

aceea de a ajuta la animarea liturgi-

că și la serviciul liturgic.  

Întâlnirea a debutat cu salutul Ex-

celenței Sale Aurel Percă, episcop 

auxiliar de Iași, urmată de o scurtă 

rugăciune. 

 La ora 11:00 a urmat Sfân-

ta Liturghie, prezidată de părintele 

Teofil Petrișor, ministru provincial 

al Provinciei „Sfântul Iosif” din 

România, având alături pe pr. Isi-

dor Dâscă, decan de Bacău, pr. 

Marius Petru-Bîlha, rectorul forma-

tiv al Institutului Teologic Romano

-Catolic Franciscan din Roman, și 

alți 33 de preoți.  

 În cuvântul de învățătură 

pr. Nicolae Farcaș, a subliniat im-

portanța rugăciunii rozariului, ru-

găciune atât de mult iubită de Sfân-

ta Tereza, fiind și sărbătoarea Sfân-

ta Fecioară Maria, Regina Rozariu-

lui. Rozariul este rugăciunea care 

alimentează spiritualitatea creștină, 

este o școală a credinței.   

 Sfânta Fecioară Maria este 

cea care ne face o favoare, ne i-a în 

brațe și ne însoțește mister după 

mister în viața lui Isus până ce ne 

rămâne imprimat în inimă ceea ce i 

s-a întâmplat, pentru a ne asemăna 

cât mai mult cu El. Astăzi, în fami-

lii, sunt atât de multe probleme 

deoarece sunt mai multe lupte de-

cât rugăciuni.  

 De asemenea, părintele le-

a îndemnat pe terezine să fie mame 

în credință în comunitățile unde 

trăiesc prin această devoțiune a 

rozariului, pentru ca prin ea să atra-

gă și pe alții la această rugăciune. 

Sfânta Tereza ne învață că Sfânta 

Fecioară Maria este mai mult ma-

mă decât regină, este o creatură 

asemenea nouă care a trăit în cre-

dință ca și noi, a suferit ca și noi, și 

de aceea ne este aproape. Ori de 

câte ori recităm rozariul, să fim 

conștienți că prin fiecare Bucură-te 

Marie, împreună cu Sfânta Tereza 

îi spunem: Te iubesc!. 

 După predică a urmat reîn-

noirea legămintelor terezinelor în 

fața Mariei-Teresa Candian, direc-

toarea generală a Institutului 

„Sfânta Tereza a Pruncului Isus”.  

 La sfârșitul celebrării, cei 

doi asistenți spirituali ai Institutu-

lui, Pr. Pietro Borelli şi pr. Giorgio 

Paştiu, veniți din Lugano, Elveția, 

și Maria-Teresa Candian, directoa-

rea generală a Institutului, au tran-

smis salutul și recunoștința lor pen-

tru gazde, organizatori și tuturor 

celor care au participat.  

 După Sfânta Liturghie a 

urmat un moment de comuniune, 

marcat de o agapă frățească, la care 

frații studenți și-au oferit serviciul 

la mese.  
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 ,,Venim, o, Preacu-

rată, cu inimi iubitoare, să-ţi 

punem fiecare o floare pe 

altar"... a fost cântul tuturor 

celor care au participat la 

pelerinajul încheierii Jubile-

ului apariţiilor Fecioare 

Maria de la Fatima (1917-

2017) şi al hramului secun-

dar al Sanctuarului de la 

Cacica "Regina Sfântului Ro-

zariu”. 
  

P 
apa Francisc, 

pentru Cen-

tenarul ani-

versarii 

apariţiilor Sfintei Fecioarei Maria 

de la Fatima, Portugalia, aşa cum 

ştim, a decis să ofere ocazia de obţinere a indul-

genţei plenare pentru întregul an aniversar, care a 

început la 27 noiembrie 2016 şi se va încheia la 26 

noiembrie 2017. Referindu-se la acest centenar, 

episcopii noştri din ţară, la întâlnirea de la Cluj din 

acest an, au discutat şi despre celebrarea de către 

Biserica Catolică din România a Jubileului apariţii-

lor. Ca urmare, în perioada 13 mai - 13 octombrie 

2017, în diecezele şi eparhiile din ţară au avut loc 

diferite iniţiative şi rugăciuni de consacrare Maicii 

Domnului, a ţării noastre şi a comunităţilor catoli-

ce. 

 Chiar duminică, 14 mai, la Institutul Teolo-

gic Franciscan din Roman, a avut loc întâlnirea 

anuală de formare a persoanelor consacrate din Di-

eceza de Iaşi şi deschiderea Jubileului apariţiilor. 
Apoi, pentru a răspunde cât mai bine la această che-

mare a Bisericii, comunităţile noastre călugăreşti şi 

parohiale din Dieceza de Iaşi au avut ocazia de a 

aprofunda în toată această perioadă "elementele 

principale ale spiritualităţii mesajului de la Fatima: 

adorarea Sfintei Treimi, centralitatea preasfântului 

sacrament al Euharistiei, chemarea la convertire, 

faptele de pocăinţă, dimensiunea mariană a cre-

dinţei catolice, rugăciunea pentru convertirea păcă-

toşilor, pentru papa şi pentru pacea în lume, ispăşi-

rea faţă de preasfânta inimă a lui Isus şi inima ne-

prihănită a Mariei, precum şi solidaritatea fraternă". 

 Astfel, duminică, 8 octombrie 2017, a avut 

loc pelerinajul persoanelor consacrate din Dieceza 

de Iaşi împreună cu toate asociaţiile mariane şi în 

special cei înrolaţi în Armata Maicii Domnului, 

care au mers împreună din diferitele zone ale Die-

cezei, la sanctuarul diecezan de la Cacica, pentru a 

se uni în rugăciune cu toţi cinstitorii Preacuratei şi 

cu toţi credincioşii care au binevoit să participe, 

pentru a o cinsti în chip deosebit pe Maica Domnu-

lui cu ocazia încheierii Centenarului Apariţiilor de 

la Fatima. 

 Programul pelerinajului s-a deschis în jurul 

orei 10.00 cu primirea pelerinilor la sanctuar, din 

partea părintelui Anton Mărăndescu, paroh de Caci-

ca şi rector al bazilicii, împreună cu confraţii săi, 

urmând recitarea sfântului Rozariu, iar la ora 11.00 

a avut loc celebrarea sfintei Liturghii prezidată de 

PS Aurel Percă, episcop auxiliar de Iaşi, şi concele-

brată de un mare număr de preoţi din dieceză şi din 

Polonia.  
 În cadrul omiliei, episcopul a scos în evi-

denţă tripla motivaţie a acestui pelerinaj la icoana 

Maicii Domnului de la Cacica: hramul secundar al 

basilicii minor, Sfânta Fecioară Maria Regina Ro-

zariului, încheierea Jubileului Apariţiilor Sfintei 

Fecioare Maria de la Fatima şi celebrarea Jubileului 

de 100 de ani de la înfiinţarea Armatei Maicii 

Domnului.  

Cacica: Hramul secundar  
al sanctuarului şi pelerinajul  

persoanelor consacrate 
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 Referindu-se la primul as-

pect, PS Aurel ne-a spus că Rozariul 

este o trăire a misterelor mântuirii 

împreună cu preacurata Fecioară Ma-

ria şi este o laudă adusă lui Dumne-

zeu care ne-a mântuit prin Isus Cris-

tos Fiul său cel care s-a născut, a păti-

mit, a murit şi a înviat ca noi să avem 

viaţă. Este rugăciunea cea mai puter-

nică prin care îl putem îndepărta pe 

Cel Rău în momentele de ispită. Ro-

zariul este rugăciunea tuturor creştini-

lor, dar mai ales a sufletelor consa-

crate, a preoţilor şi a seminariştilor; 

de aceea e necesar să-l recităm zilnic 

în comunităţile noastre religioase şi 

parohiale. 

 Al doilea aspect pe care l-a 

subliniat episcopul Aurel a fost acela 

al rolului sfintei Fecioare Maria în 

viaţa Bisericii şi în special în a celor 

consacraţi prin profesarea voturilor 

religioase. "Maria este primul şi cel 

mai perfect ucenic al lui Cristos, prin 

dăruirea sa totală şi gratuită". Prin 

apariţiile şi mesajele de la Fatima, 

Sfânta Fecioară devine portavoce 

care cheamă neîncetat la convertire 

iar rugăciunea devine armă împotriva 

războiului şi violenţei omului. Aşadar 

misiunea profetică a Fátimei este de 

"a aminti Bisericii ceea ce ea este şi 

ceea ce trebuie să continue să fie în 

lumea de astăzi plină de ură şi vio-

lenţă, adică o comunitate care procla-

mă cerurile noi şi pământul nou şi pe 

care le aşteaptă, şi aproape le antici-

pează, tocmai scufundându-se în pliu-

rile istoriei cu forţa iubirii, pentru a 

schimba această istorie". 

 Cel de-al treilea aspect a 

scos în evidenţă prezenţa militanţilor 

Armatei Maicii Domnului care erau 

într-un număr foarte mare, peste 300 

de persoane din diferite comunităţi. 

Deoarece tot anul acesta se celebrea-

ză şi Jubileul celor 100 de ani de la 

înfiinţarea Armatei Maicii Domnului, 

asociaţie publică internaţională de 

drept pontifical, al cărei fondator este 

sfântul Maximilian Maria Kolbe, 

frate franciscan conventual polonez 

care, aflându-se la studii la Roma, 

împreună cu încă alţi şase confraţi, 

studenţi ca şi el, printre care şi un 

român, Iosif M. Petru Pal, au voit să 

ia atitudine faţă de propaganda agre-

sivă anticlericală şi antireligioasă în 

vogă la acea vreme, implicându-se cu 

toate energiile lor printr-o ofensivă 

spirituală, propunând ca model şi 

sursă de slujire pe Preacurata Fecioa-

ră Maria, Neprihănit Zămislită. Acest 

cavaler neînfricat al Neprihănitei să 

fie pentru noi toţi un exemplu grăitor 

de dăruire în slujirea aproapelui şi 

iubire faţă de Dumnezeu şi de Maica 

sa Sfântă. 

 La sfârşitul acestei solemne 

celebrări, PS Aurel ne-a felicitat pe 

toţi pentru slujirea noastră "în via 

Domnului" şi ne-a îndemnat să 

creştem în continuare în sfinţenie, 

fiecare prin carisma îmbrăţişată, adi-

că de laic, de persoană consacrată, de 

preot sau episcop. Totodată ne-a tran-

smis şi salutul şi binecuvântarea PS 

Petru Gherghel, episcop titular de 

Iaşi. Înainte de a împarte binecuvân-

tarea sa, cu toţii am reînnoit consa-

crarea noastră creştină la inima nepri-

hănită a Mariei. 

 După pauza de prânz, mo-

ment de împărtăşire fraternă, s-a con-

tinuat cu ora mariană după programul 

prestabilit. 

 Sr. Maria Luminiţa Antoni-

că, din Congregaţia "Surorile Domi-

nicane ale Sfintei Fecioare Maria a 

Rozariului", de la Siret, profesă so-

lemnă chiar în ziua de 8 octombrie 

2016, ne-a explicat valoarea Rozariu-

lui, precum şi modalitatea de a ne 

ruga cât mai corect. Prezentându-ne 

misterele sfântului Rozariu în parte, 

ne-a învăţat cum să ne rugăm Rozari-

ul meditat. Astfel am reuşit să ascul-

tăm partea teoretică şi să punem în 

practică această rugăciune atât de 

iubită de Mama noastră, Regina roza-

riului, recitând la final şi Rozariul 

Divinei Îndurări. 

  

 La final, pr. Augustin 

Folner, OCarm., responsabilul Ofi-

ciului diecezan pentru Viaţa Consa-

crată, a mulţumit tuturor pentru nu-

meroasa participare, iar comisiei die-

cezane pentru organizare. 

Înainte de a acorda plecarea pelerini-

lor, pr. Anton Mărăndescu, rectorul 

sanctuarului, ne-a încurajat să fim tari 

în credinţă şi în viaţa de zi cu zi, ci-

tând un text biblic din Cartea lui Io-

sue 1,6-9, după care a împărţit bine-

cuvântarea sa. 

 Cu inima plină de bucurie, 

pentru această zi minunată, plină de 

har şi de comuniune fraternă, şi pen-

tru că am putut obţine indulgenţa 

plenară cu ocazia încheierii acestui 

jubileu sfânt, ne-am pornit cu toţii 

spre casele şi comunităţile noastre, 

preamărind-ul pe Dumnezeu cu cân-

tări de laudă şi mulţumire. 

 

Articol preluat integral de pe: 

ofmconv.ro 

Pr. Alexandru Olaru, OFMConv. 

  

 În cele ce urmează redăm 

câteva impresii ale fraților studenți 

care au avut bucuria de a participa la 

această frumoasă sărbătoare: 

 

 Sufletul meu îl preamărește 

pe Domnul, pentru posibilitatea de a 

trăi momente unice și memorabile de 

fraternitate împreună cu persoanele 

consacrate din dieceză unde am putut 

asculta glasul Mariei care ne cheamă 

către fiul ei Isus. A fost un moment 

prielnic de ai aduce mulțumire Sf. 

Fecioare pentru harurile dobândite 

prin mijlocirea ei, cu precădere pen-

tru darul vocației la viața consacrată.  

(fr. Felix-Andrei Oprea) 
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 Cu ocazia pelerinajului persoanelor con-

sacrate la sanctuarul marian din Cacica și a hra-

mului secundar, Regina Sfântului Rozariu, am par-

ticipat cu bucurie și recunoștință la momentele de 

rugăciune și de comuniune fraternă. Atât prin ru-

găciunea Sfântului rozariu, Sfânta Liturghie, cât și 

prin meditația mariană, am resimțit sentimentul de 

apartenență și de familiaritate cu persoanele con-

sacrate. Aceasta a fost o zi de întărire, încurajare 

și îmbogățire spirituală. 

(fr. Andrei-Iulian Ciobanu) 

 

 A fost o zi minunată, în care am putut să 

aduc mulțumire Domnului pentru vocația primită, 

alături de alte persoane consacrate din Dieceza 

noastră, în casa Mariei regina oricărei vocații. M-

am simțit încurajat să merg mai departe pe acest 

drum al vieții franciscane, prin mărturiile de viață 

pe care le-am primit la Cacica și sunt recunoscă-

tor Domnului pentru acest minunat dar. 

 

(fr. Andrei Bejan) 
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Mandat misionar:                             
„Trimite-mă pe mine acum...” 

M 
arți, 10 octombrie 2017, 
în capela Institutului Teo-
logic Franciscan, din Ro-
man, la ora 18:30, a fost 
celebrată Sfânta Liturghie 
de părintele rector Mari-

us-Petru Bîlha, în care frații studenți au primit 
mandatul misionar pentru a începe experiențele de 
pastorație și voluntariat. La această Sf. Liturghie 
au participat și credincioși laici, ca urmare a iniția-
tivei de a ne ruga în fiecare marți la Sfântului  An-
ton de Padova, împreună cu ei și după intențiile lor 
de rugăciune.  
 Celebrantul principal a fost părintele Mari-
us-Petru Bîlha, rectorul formativ al Institutului Teo-
logic Franciscan din Roman. Au mai concelebrat 
preoții: Iosif-Eduard Cadar, Martin Baciu și Marius 
Vătămănelu.  
 Părintele Bîlha și-a început predica, făcând 
referință la cele două personaje din evanghelia 
zilei, Marta și Maria, ce sunt simbolul a două mo-
duri de a iubi. Marta este cea care se ocupă de cele 
necesare vizitei lui Isus, pentru ea este mai impor-

tant confortul vizitatorului decât persoana lui, ce-
ea ce e un lucru secundar. Maria dă o mai mare 
importanță prezenței lui Isus; pentru ea, cel mai 
important lucru este persoana lui Isus. Isus o chea-
mă pe Marta să-și organizeze viața în funcție de ce 
este mai important.  
 Ceea ce dă sens vieții și slujirii noastre este 
capacitatea de a sta în preajma lui Isus. Această 
capacitate l-a făcut pe Sfântul Francisc capabil de 
a-l sluji pe Isus în cei săraci și leproși. 
Un discipol franciscan îl duce și îl slujește pe Isus în 
ceilalți. Ar trebui să fim ocupați tot timpul cu Isus, 
să dăm mărturie că el este cel care dă sens și fru-
musețe vieții noastre. 
 La sfârșitul Sfintei Liturghii, înainte de bi-
necuvântarea finală, părintele rector Marius-Petru 
Bîlha le-a comunicat fraților locurile unde vor mer-
ge în pastorație și voluntariat.  
 Frații au primit cu zâmbetul pe buze și cu 
un nou entuziasm această veste, iar Sf. Liturghie s-
a încheiat cu un cântec dedicat Sfântului Anton de 
Padova și cu venerarea relicvei acestui sfânt de 
către frați și credincioși.  
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Balul fraților neoprofeși 

M 
arți, 10 oc-

tombrie 

2017, în sala 

TV a Institu-

tului Teologic 

Franciscan 

din Roman, a avut loc prima serata a 

fraților studenți din anul academic 

2017-2018. La această serată a avut 

loc debutul artistic al fraților neo-

profeși și al părintelui Iosif-Eduard 

Cadar. 

 Frații neoprofeși, frământați 

de inspirație și dornici de a arăta de 

ce sunt în stare, au pus în scenă un 

mic moment artistic ,,Neoprofeșii, tobă 

de cultura generală?”. 

 Frații au fost împărțiți în două 

echipe: Cățelușii și Iepurașii. Pentru 

început, a fost testată cultura muzicală 

a concurenților și a ieșit învingătoare, 

după proba de baraj, echipa Iepurașii. 

Cele două echipe au dat dovadă de o 

vastă cultură în domeniul muzical, 

recunoscând chiar piese muzicale care 

încă nu au ieșit pe piață. 

 A doua probă la care au fost 

supuși membrii echipei Iepurașii a fost 

una foarte dificilă, proba Ghicește 

numele. Proba a constat în recunoașterea 

anumitor personalități marcante din isto-

ria omenirii. Câștigătorul a uimit juriul, 

chiar și pe unii din sală, cu vasta cultură 

în acest domeniu. 

 Totodată, a avut loc și debutul, 

mai mult artistic, poetic al părintelui Iosif-

Eduard Cadar. Acesta ne-a frapat cu ri-

mele și modul lui de a transpune în ver-

suri, pamflet, activitățile cotidiene. Riden-

do castigat mores reprezintă principiul de 

bază al pamfletului, efectele încă se lasă 

așteptate. 

 Spre final ne-am amintit și de fra-

ții care au avut ziua de naștere în perioa-

da estivă și le-am cântat, din toți rărun-

chii, La mulți ani! 
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Liturghie de  
             mulțumire d
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Î 
n dimineața zilei de 

miercuri, 11 octombrie 2017, 

am avut bucuria de ai avea la 

alături de noi la Sfânta Litur-

ghie pe Excelența sa Chris-

topher Budd episcop emerit 

de Plymouth, Anglia și pe părintele 

Robert Searle din Australia.  

La începutul Sfintei Litur-

ghii preasfințitul a adus mulțumiri 

Domnului și comunității întregi pen-

tru zilele petrecute în România, evo-

când totodată exemplul Sfântului pa-

pă Ioan al XXIII-lea pe care Biserica 

ni l-a propus spre memorie, fiind ca-

racterizat ca un veritabil model de 

credință, mai ales prin spiritul profe-

tic pe care l-a avut de a convoca Con-

ciliul Vatican II și totodată ca model 

în trăirea sfintei preoții.  

Cuvântul de învățătură a 

fost ținut de părintele Robert care ne-

a amintit că suntem pe un drum și 

indiferent de vârstă, noi să continuăm 

să mergem fiind conștienți că Dumne-

zeu este cu noi și ne oferă ajutorul de 

a ajunge cu bine la finalul lui. 

La sfârșitul Sfintei Litur-

ghii, atât părintele guardian Ștefan 

Acatrinei cât și părintele rector Mari-

us-Petru Bîlha și-au exprimat recu-

noștința pentru prezența oaspeților 

noștri iar preasfințitul Christopher ne-

a asigurat de rugăciunile sale expri-

mându-și dorința de a ne revedea da-

că nu aici pe pământ, atunci în Casa 

Tatălui Ceresc.  
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 Zi misionară 

J 
oi, 12 octombrie 

2017, la Institutul 

Teologic Francis-

can, frații stu-

denți au partici-

pat la o zi de for-

mare cu temă misionară, fiind 

în luna octombrie, lună dedica-

tă misiunilor și misionarilor. 

Această zi a fost o 

noutate și o provo-

care, deoarece a 

fost susținută de doi 

dintre frații studenți, 

fr. Petrică Blaj și fr. 

Gabriel Pal. Cei doi 

frați și-au exprimat 

de la început convin-

gerea că propriile 

experiențe și mărtu-

rii pot fi într-adevăr 

un ,,loc de formare”.  

 Cei doi frați 

au explicat ce este 

misiunea și cum tre-

buie să fie un misio-

nar. Misiunea este o 

inițiativă specială 

prin care vestitorii Evangheliei, 

trimiși de Biserică, mergând în 

lumea întreagă, îndeplinesc 

îndatorirea de a propovădui 

Evanghelia și de a implanta Bi-

serica la popoare sau grupuri 

care încă nu cred în Cristos.  

  

 Prin urmare, activitatea 

misionară izvorăște din însăși 

natura Bisericii, deoarece sco-

pul misiunilor este evangheliza-

rea, și mijloacele folosite sunt 

trăirea și predicarea Evangheliei 

lui Cristos. Motivul decurge din 

voința lui Dumnezeu care „vrea 

ca toți oamenii să se mântuias-

că și să ajungă la cunoașterea 

adevărului. Căci unul este Dum-

nezeu și unul este Mijlocitorul 

între Dumnezeu și oameni, 

Omul Cristos Isus, care S-a dat 

pe sine ca răscumpărare pentru 

toți” (5 Tim 2,4-6); „în nimeni 

altul nu este mântuire” (Fap 

4,12). 

 Misionarul trebuie să fie 

gata să ia inițiative, să fie sta-

tornic în ducerea la bun sfârșit 

a activităților, perseverent în 

dificultăți, să îndure cu răbdare 

și tărie singurătatea, oboseala, 

truda zadarnică, să iasă înaintea 

oamenilor cu minte deschisă și 

cu inimă largă, să își asume bu-

curos îndatoririle, să se adapte-

ze cu generozitate la moravuri-

le unor popoare străine și la 

situațiile schimbătoare să fie 

capabil de armonie, creativita-

te, colaborare.  
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 Prin îmbinarea celor 

două experiențe misionare, 

frații Petrică și Gabriel au 

reușit să contureze în minți-

le și în inimile fraților activi-

tatea misionară și imaginea 

de frate misionar, nu doar 

prin cuvin ci cu propriile ex-

periențe de misiune trăite în 

Cuba, respectiv Chile.  

 De asemenea, prin 

aceste două mărturii misio-

nare s-a subliniat faptul că 

activitatea misionară în-

seamnă, inițial, a lăsa totul și 

a porni spre necunoscut, 

fără nicio garanție a succe-

sului, ceea ce poate repre-

zenta o adevărată provoca-

re. Dar odată acceptată acti-

vitatea misionară - însoțită 

de încredere în providență, 

răbdare, risc, deschidere, 

responsabilitate, credință, 

umanitate, comunicare, dis-

ponibilitate, simplitate și 

curajul de a iubi fără rezerve 

-, ea devine un adevărat iz-

vor de pace, bucurie, împli-

nire și îmbogățire reciprocă. 

Ziua de formare s-a 

încheiat cu o oră de adora-

ție cu tematică misionară. 

Meditațiile au exprimat fap-

tul că în interiorul fiecăruia 

există foa-

me și sete 

de sens, 

de pace, 

de drepta-

te, de iu-

bire, de 

demnita-

te, de cre-

dință, de 

iertare, iar 

Dumne-

zeu se oferă pentru a ne 

potoli setea și foamea, de-

venind pâine pentru toate 

dorințele, visurile și așteptă-

rile noaste. 

Prin Botez, fiecare creștin 
este chemat să fie misionar, 
ba mai mult, să schimbe 
perspectiva de la ,,eu am o 
misiune” la ,,eu sunt o misi-
une”. A fi o misiune cere 
curaj, imaginație și dorința 
de a merge în întâmpinarea 
celor ce au nevoie de noi. 
 Iar acum iată o scur-
tă mărturie a acestor doi 
frați, pe marginea experi-
ențelor lor misionare: 
 

*** 
,,Mă simt bucuros și recunos-
cător, în același timp, pentru 
că am avut posibilitatea de a 
merge în misiune și de a des-
coperi că Dumnezeu e atât 
de simplu și că iubește omul 

într-un 
mod speci-
al. Aici oa-
menii sunt 
deschiși și 
dornici de a 
se apropia 
de Dumne-
zeu, de a-l 
cunoaște.  
 De 
la frații din 
comunitate 
am învățat 

ce înseamnă răbdarea, dărui-
rea, a te încredința cu totul 
în mâinile Lui. Cu adevărat, 
făcând lucruri mici îl simți 
aproape pe Dumnezeu și pe 
oameni. Cred că cel mai po-
trivit cuvânt prin care pot 
exprima ceea ce am trăit es-
te ,,umanitatea”. Să avem 
curajul ,,să ieșim”, să riscăm, 
să ne apropiem de oameni, și 
îl vom simți pe Dumnezeu”.   

Fr. Blaj-Emanuel-Petrică  
 

*** 
,,Aș vrea să mulțumesc Dom-
nului pentru această oportu-
nitate de a fi mers în pământ 
de misiune. Cu mare emoție 
și bucurie, am avut ocazia de 
a împărtăși cu frații experien-
ța pe care am trăit-o în Chile. 
Această experiență m-a îm-
bogățit foarte mult la nivel 
uman și spiritual, datorită 
faptului că am putut cunoaș-
te toate activitățile pastorale 
și sociale în care frații sunt 
implicați. Am descoperit fap-
tul că a fi uman și a fi între 
oameni este ceea ce ne poate 
apropia de popor și, în conse-
cință, ne poate ajuta să dăm 
o mărturie autentică despre 
Cristos”. 

Fr. Pal Gabriel 
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Moment de rugăciune întru cinstirea  

centenarului Armatei Maicii Domnului 

D 
uminică, 15 octombrie 

2017, în capela Institutu-

lui Romano-Catolic Fran-

ciscan din Roman, comu-

nitatea fraților studenți a 

participat la un moment 

de rugăciune 

pentru cinstirea 

celor 100 de ani 

de la înființarea 

asociaţiei Ar-

mata Maicii 

Domnului de 

către Sf. Maxi-

milian Maria 

Kolbe, împreu-

nă cu alți 6 con-

frați, la Ro-

ma. 

Momentul a 

fost condus 

de Fr. Iulian 

Misariu, asis-

tentul naţio-

nal al Arma-

tei Maicii 

Domnului din 

Romania, care, după salutul fratern adre-

sat fraților studenți, echipei formative și 

celorlalți preoți prezenți, ne-a expus câte-

va idei cu privire la această asociație și 

la fondatorii ei.  

 

 Asociația a fost înființată pe 16 oc-

tombrie 1917, la Roma de către Sf. Maximi-

lian Maria Kolbe și încă 6 frați franciscani, 

dintre care doi fraţi erau români (Pr. Iosif 

Petru Pal şi Pr. Anton Glowinski). Ei au 

dorit să își consacre întreaga viață lui Dum-

nezeu și au făcut aceasta prin intermediul 

Sfintei Fecioare Maria Neprihănit Zămisli-

tă.  

 Părintele ne-a îndemnat ca și noi să 

răspundem credinței și chemării Domnului, 

urmând exemplul Sfintei Fecioare, al acelui 

,, Fiat” total al ei. Asemenea Sf. Maximili-

an, să o luăm ca exemplu și să ne consa-

cram Mariei în drumul și misiunea noastră. 

 După aceste îndemnuri de a-l sluji 

pe Dumnezeu, de a-l urma pe Cristos pe 

calea Neprihănitei, momentul s-a încheiat 

cu reînnoirea adeziunii de înrolare în Ar-

mata Maicii Domnului, cu rugăciunea de 

consacrare la Neprihănita şi primirea Me-

daliei Miraculoase binecuvântate, special 

pentru această ocazie, pentru a ne împros-

păta conştiinţa că trebuie să fim apostoli 

râvnici ai Mariei.    

 La final, pr. rector Marius-Petru 

Bîlha, după ce ne-a împărtășit câteva gân-

duri mariane, a adus mulțumiri părintelui 

Iulian și părintelui Iosif Cadar pentru acest 

moment de rugăciune, de împărtășire, și 

pentru toată activitatea desfășurată în ca-

drul asociației Armatei Maicii Domnului. 
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Î 
n ziua de joi, 19 octombrie, 
frații studenți din anii II, III, și 
IV de teologie au participat la 
ziua de reculegere lunară care 
a avut loc în această lună la 
Casa Părinților Misionari Ver-

biți, din Cordun. 
 Temă principală a reculegerii 
a fost bucuria vieții consacrate, ple-
când de la bucuria Mariei. Am înce-
put această zi de reculegere la orele 
15:00, cu o rugăciune la Duhul Sfânt, 
după care s-a dat citire textului evan-
ghelic al Sfântului Luca unde ne este 
prezentată vestirea nașterii lui Isus 
Cristos. După lectura acestui text, 

părintele rector Marius-Petru Bîlha a 
prezentat exegeza textului, provocându-
ne la meditație, scoțând în evidență două 
aspecte importante. Primul aspect im-
portant este bucuria. Ea este parfumul 
vizitei sau a prezenței lui Dumnezeu în 
viața Mariei. Maria este invitată să se 
bucure, să participe la bucuria lui Dum-
nezeu. Asemenea Mariei suntem și noi 
invitați să trăim în bucurie, deoarece bu-
curia molipsește, și acolo unde sunt per-
soane consacrate trebuie să fie mereu 
bucurie. Al doilea aspect scos în evidență 
a fost „imposibilul uman” și „posibilul 
divin”. În acțiunile noastre nu trebuie să 

ne oprim doar la nivelul uman, ci 
trebuie să ne amintim mereu faptul 
că la Dumnezeu nimic nu este cu ne-
putință. 
 La orele 18:00, ne-am adu-
nat în fața Preasfântului Sacrament, 
unde fiecare frate, după un moment 
de meditație personală, a prezentat 
în fața lui Isus rodul reflexiei sale, 
îmbogățindu-ne astfel reciproc la 
nivel spiritual. După aceste gânduri, 
umpluți de bucuria prezenței lui 
Dumnezeu, am intonat asemenea 
Mariei imnul Magnifcat, încheind 
această zi cu binecuvântarea cu 
Preasfântul Sacrament. 

 Zi de reculegere:  
Grup formativ ,,Fra Bernardo” 
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Zi de formare: despre dependențe 

V 
ineri după-

amiază, 20 

octombrie 

2017, înce-

pând cu orele 

15.00, cu toții 

am participat la un moment for-

mativ cu tema ,,dependența de 

alcool”. Moderatorii acestui 

moment formativ au fost Pr. 

Danilo Salezze, din conventul 

„Sf. Francisc de Assisi” din 

Monselice (IT) şi coordonatorul 

operei social-pastorale de acolo, 

însoţit fiind de un alt domn ita-

lian, profesor psihoterapeut, cu 

care lucrează.              .  

 Într-o manieră interacti-

vă, cei doi oaspeți au prezentat 

cum alcoolul consumat excesiv 

comportă o serie numeroasă de 

probleme, dăunând grav orga-

nismului, persoana în cauză 

având mult de suferit (de 

afecţiuni în primul rând ale fi-

catului și ale sistemul nervos 

central), dar și comunitatea din 

care aceasta face parte.  

 De asemenea, foarte 

importantă este și modalitatea 

prin care noi abordăm persoane-

le care se confruntă cu astfel de 

probleme, atitudinea empatică, 

afecțiunea, disponibilitatea de a 

o ajuta, franchețea, căldura 

umană și respectul, nicidecum 

judecarea și condamnarea ei, 

toate acestea reprezentând, deci, 

modalități constructive de aju-

tor.  

 Fiecare persoană este 

unică, are propriul metabolism; 

în acest sens, nu există o canti-

tate fixă, aşa-zis moderată, de 

consum de alcool sau o barieră 

de la normal la exces. Depinde 

de noi să consumăm alcool cu 

responsabilitate, sau chiar de-

loc, educându-ne la un stil de 

viață sănătos.  

 La final, momentul for-

mativ a fost marcat de o serie 

de întrebări, după care părintele 

rector le-a mulțumit celor doi 

oaspeți pentru bunăvoința de a 

veni în mijlocul comunității 

noastre și a ne vorbi despre pro-

blema dependenței de alcool.     
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Zi de reculegere:  
 Grup formativ ,,Fra Pacifico” 

Î 
n după-amiaza zilei de 26 octombrie 

2017, frații studenți din anul III de filo-

sofie, ce alcătuiesc al doilea grup for-

mativ, au avut un moment de reculegere 

la mănăstirea „Sfânta Maria a Îngerilor” 

a surorilor clarise, sub îndrumarea pă-

rintelui spiritual, fr. Marius Vătămănelu. 

Am început cu o rugăciune la Duhul 

Sfânt, după care părintele Marius ne-a propus 

spre meditare pasajul din Evanghelia după 

Sfântul Marcu, capitolul 7, versetele 31-37, 

care vorbește despre vindecarea unui surdo-

mut. În cadrul meditației, părintele ne-a amintit 

că Cristos ne caută necontenit pentru ca, întâl-

nindu-ne, să devenim ființe noi. Deoarece 

Domnul nu este interesat de spectacol, El ne ia 

deoparte, departe de agitația mulțimii, pentru a 

ne vindeca şi a deveni făpturi noi.  

 Oare nu ne asemănăm și noi cu acest 

surdomut? Deseori, și noi suntem surzi, nu 

reușim să-i ascultăm nici pe cei din jurul nostru 

și nici pe Domnul, după cum nu reușim nici să 

vorbim bine. Iar dacă nu reușim să-l ascultăm 

pe aproapele pe care-l vedem, cu siguranță, 

avem probleme și cu ascultarea lui Dumnezeu. 

Privitor la verbul „a asculta”, părintele Marius 

a evidențiat trei moduri de ascultare: pasivă, 

parțială și empatică.  

Creșterea în comuniunea fraternă de-

pinde și de cum comunicăm, de aceea este ne-

voie să distingem între cuvintele bune și cele 

care fac rău. Drept urmare, se cuvine să nu 

vorbim la supărare și să reflectăm înainte de a 

spune ceva. 

După timpul acordat meditației per-

sonale, a avut loc împărtășirea gândurilor în 

cadrul grupului; a urmat, apoi, adorația euha-

ristică și rugăciunea Vesperelor.  

 d
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Vizita episcopului de Lourdes 

Î 
n ziua de vineri, 27 Octombrie 2017, ne-am 
bucurat de a-l putea avea în mijlocul nostru 
pe Excelența Sa Monsenior Nicolas Brouwet, 
episcop de Lourdes și Tarbes, aflat în vizită 
prin Dieceza de Iași.  
 Profitând de această ocazie, Exce-

lența Sa a binevoit să viziteze și seminarul nostru, 
fiind însoțit de pr. Mihai Percă, capelan al sanctua-
rului marian de la Lourdes, și pr. Andrieș Petru 
OFMConv., paroh al comunității franciscane con-
ventuale din Tarbes. Întâlnirea a avut loc în capela 
Institutului nostru, fiind marcată de celebrarea so-
lemnă a Liturgiei Orelor, care s-a încheiat cu bine-
cuvântarea episcopală a oaspetelui nostru. După 
acest moment, Excelența Sa a ținut să ne împărtășeas-
că câteva gânduri.  

 În primul rând a dorit să mulțumească Domnu-
lui pentru ,,frumoasa carismă franciscană oferită de 
Duhul Sfânt Bisericii prin intermediul Sfântului Francisc 
de Assisi, și implicit nouă, cei care o trăim”, în mod 
special exprimându-și recunoștința pentru cele 2 
parohii în care activează frații noștri franciscani ro-
mâni.  
 Un alt aspect subliniat a fost cel al bucuriei 
și fraternității ce constituie semne vizibile pentru 
orice credincios, cu referință la viața conventuală a 
fraților, care prin simplitate, blândețe și credința de 
care dau dovadă, elemente specifice carismei fran-
ciscane, constituie ,,sarea pământului și lumina lu-
mii” (cf. Mt 5,13-14) în dieceza sa, mărturie autenti-
că de viață evanghelică, care atrage un număr tot 
mai mare de creștini și care încep a frecventa Biseri-
ca în special tineri însetați de Dumnezeu, unii ajun-

gând chiar să dea curs vocației lor la viața sacerdotală, 
în acest sens, Excelența sa, s-a arătat extrem de mulțu-

mit de munca fraților.  
 Un gând de mulțumire și prețuire s-a îndrep-
tat și către întreaga provincie „Sfântul Iosif din Româ-
nia”, pentru ajutorul, deschiderea și colaborarea de 
care a dat și dă dovadă. Nu în ultimul rând Excelența 
Sa a lansat invitația ca, dacă cineva va ajunge pe tărâ-
mul francez să nu ezite să întoarcă vizita. Ne încredem 
în Domnul căci numai El știe ce și cum le-a hărăzit.  
 După aceasta, într-un cadru fratern, cu toții 
am participat la masa de prânz alături de oaspeții 
noștri, după care Excelența Sa, și-a luat rămas bun, 
continuându-și călătoria prin dieceză.  
 Mulțumim Domnului pentru acest minunat 
moment de comuniune și ne angajăm a-l susține în 
rugăciune pe Excelența Sa Monsenior Nicolas Brouwet 

episcop de Lourdes și Tarbes, acolo unde Domnul l-a 
chemat pentru a sluji Biserica lui Cristos și implicit fra-
ternitatea franciscană din dieceza sa.  
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Prezentare de carte 

L 
uni, 30 octombrie 

2017, la Școala 

Gimnazială 

„Martin Benedict” 

din Galbeni a avut 

loc prezentarea 

cărții „Când credința poate costa 

viața. Istoria medicului preot Mar-

tin Benedict” scrisă de jurnalistul 

și scriitorul italian Angelo Monto-

nati. 

La acest eveniment au 

fost prezenți Pr. Joaquín Ángel 

Agesta – Asistent general FIMP, 

Pr. Miljenko Hontic – Asistent 

general CEF, Pr. Teofil Petrișor, 

Pr. Sorin Adrian Giurgi, profesori, 

și elevi ai școlii din Galbeni, pă-

rinți, un grup de frați studenți, și 

diferiți oaspeți. 

În deschidere au luat cu-

vântul Prof. Crina Antip, Direc-

toarea școlii, Anton Șiler, Prima-

rul Comunei Nicolae Bălcescu și 

Pr. Teofil Petrișor, care a scos în 

evidență faptul că părintele Martin 

Benedict, a murit în faimă de sfin-

țenie și că este un model de cerce-

tare, de sfințenie, de studiu iar noi 

avem nevoie de modele. 

În conferința sa, Pr. Mihai 

Afrențoae, a vorbit despre rolul și 

importanța cărților în formarea 

tinerilor, în speță, în viața lui Mar-

tin Benedict. 

A urmat discursul Ing. 

Bonifaciu Benedic, nepotul lui 

Martin Benedict, care a împărtășit 

din experiențele sale personale 

trăite cu unchiul său, în mod deo-

sebit în anii de școală și de facul-

tate. 

Pr. Eugen Blăjuț jr., tra-

ducătorul cărții, a făcut o sinteză 

generală asupra textului și a stilu-

lui celor nouă capitole ale cărții, 

scoțând în evidență puternica măr-

turie de credință și exemplul 

demn de urmat al Slujitorului lui 

Dumnezeu Martin Benedict. 

Filmul documentar „Au 

crezut că mă vor intimida” reali-

zat de Pr. Silvestru Bejan, a înche-

iat prima parte a evenimentului. 

Momentele artistice au fost susți-

nute de Camelia Farcaș elevă la 

Colegiul Național Pedagogic 

„Ștefan cel Mare” din Bacău, par-

ticipantă la „Vocea României”. 

A doua parte a evenimen-

tului a continuat în corpul central 

al școlii unde a fost dezvelit un 

portret al medicului preot Martin 

Benedict, operă realizată de Prof. 

Grațiela Andor împreună cu un 

grup de elevi ai școlii, după care s

-a mers în vizită la Casa memoria-

lă Martin Benedict. 
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  Zi de reculegere:  

            grup formativ ,,Fra Masseo” 
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Î 
n după-amiaza zilei de luni, 30 octombrie 

2017, frații din anul I și II de filosofie care 

constituie al doilea grup formativ denumit 

„Fra Masseo”, au avut marea plăcere de a 

se retrage pentru câteva ore în Mănăstirea 

„Sf. Ciril și Metodiu” a misionarilor ver-

biți din localitatea Cordun pentru câteva momente de 

reculegere spirituală cu tema „Chemarea lui Isus și 

răspunsul discipolilor” 

 Ziua de reculegere a început la ora 15:00 

când pr. Iosif Cadar a expus textele evanghelice asu-

pra cărora frații au avut posibilitatea de reflecta. 

Acestea au fost în număr de trei: Mc 1, 16-20; Mc 2, 

13-14; Mc 3,13-19; având ca temă chemarea ucenici-

lor, răspunsul lor și constituirea celor doisprezece. 

 A urmat un timp de meditație personală în 

cadrul căruia am avut posibilitatea de a reflecta la 

chemarea noastră, de a ne reaminti de momentul ei și 

de a vedea modul în care am răspuns. La ora 17:30 

ne-am întâlnit pentru a împărtășii cele meditate, iar 

ziua a noastră s-a încheiat cu Adorația Euharistică și 

rugăciunea Vesperelor care a avut loc la ora 18:00. 

 Mulțumim Doamnului pentru această zi și   

îl rugăm să ne ajute să avem întotdeauna privirea 

îndreptată spre el  pentru a învăța și al  urma din toa-

tă inima!    
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 Pomenirea Răposaților  

Ordinului Serafic 

D 
upă ce pe 2 noiem-

brie, împreună cu 

întreaga Biserică, 

ne-am rugat pen-

tru răposații noștri, 

astăzi Ordinul nos-

tru propune pentru toți frații o zi de 

rugăciune pentru toți cei care ne-au 

precedat în credinţă în acest Ordin 

şi au trecut deja în casa Tatălui 

La ora 7:00, împreună cu 

frații din comunitatea stabilă, am 

participat la Sfânta Liturghie oferi-

tă pentru odihna veşnică tuturor 

răposaţilor Ordinului nostru sera-

fic.  

Aceasta a fost prezidată de 

către părintele Ștefan Acatrinei, 

guardian al Conventului Sfântul 

Francisc de Assisi din Roman, 

având alături  alți frați ai conventu-

lui nostru.  

La predică, părintele a scos 

în evidență câteva aspecte ale valo-

rii sacre a Sfintei Liturghii atât 

pentru noi, cei care încă suntem în 

viață, cât și pentru cei răposați.  
Spunea părintele în cadrul 

predicii: „Sfânta Liturghie este jer-

tfa lui Cristos și cel mai mare bine 

pe care îl putem face pentru cei ră-

posați. De ce să ne rugăm pentru 

răposați? Pentru că rugăciunea este 

semnul iubirii noastre pentru cei 

care nu mai sunt printre noi”. 

Tot în cadrul predicii, pă-

rintele a subliniat faptul că 

„păcatul este ca o greutate, o piedică 
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ce stă în calea întâlnirii sufletului nostru cu 

Dumnezeu și poate fi manifestat și prin indife-

rența noastră față de aproapele”. Un ultim 

aspect scos în evidență în predica părintelui a 

fost acela al Purgatorului. Papa emerit Benedict 

al XVI-lea spunea că Purgatorul nu este un loc 

ci o stare în care sufletul nu vrea să facă pasul 

decisiv al întâlnirii cu Dumnezeu. „Sufletele 

din Purgator vor face acest pas doar cu ajuto-

rul nostru, deoarece au nevoie de rugăciunea 

și iubirea noastră”. La sfârșitul acestei Sfinte 

Liturghii, am oficiat prohodul pentru răposații 

amintiți în rugăciunile noastre.  

După-amiază, împreună cu un grup 

de seminariști ai Liceului Teologic Franciscan, 

însoțiți de către părintele director și de părinţii 

formatori, am por-

nit spre cimitirul 

din oraș, pentru a 

continua rugăciu-

nea noastră pentru 

cei răposați. La ora 

15:15, ne-am adu-

nat cu toții în fața 

mormântului pă-

rintelui Anton De-

meter, unde ne-am 

rugat împreună 

pentru sufletele răposaților Ordinului nostru. 

Requiem aeternam dona eis Domine! 

Et lux perpetua luceat eis! 

Requiescant in pace!  

Amen. 
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Comemorarea Fericitului  

  Ioan Duns Scotus 

Î 
n sintonie cu Biserica, care îl come-

morează pe fericitul Ioan Duns Sco-

tus, pe data de 8 noiembrie 2017, 

frații franciscani au sărbătorit come-

morarea patronului Facultății de Fi-

lozofie Fericitul „Ioan Duns Scotus,” 

din cadrul Institutului Teologic Romano-

Catolic din Roman. 

Memoria fericitului filozof și teolog 

franciscan, din perioada medievală, a fost evo-

cată în cadrul unei sfinte Liturghii care a fost 

prezidată de către pr. lect. univ. dr. Mihai Gal, deca-

nul facultății. 

În cadrul acestei sfinte Liturghii, pr. prof. 

Virgil Blaj, care a ținut cuvântul de învățătură, a sub-

liniat două aspecte semnificative din gândirea ferici-

tului care este actual prin geniul său filozofic si teo-

logic în patrimoniul cultural al bisericii. 

„Conform doctorului subtil, studiul și rugă-

ciunea pot fi foarte bine armonizate. Aceasta este o 

metodologie pe care el o aplică și care poate fi sinte-

tizată prin motoul: „ora et cogita, cogita et ora” care 

înseamnă „roagă-te și gândește, gândește și roagă-

te”, acest fapt presupunând îmbinarea dintre rugăciu-

ne și argumentare. Duns Scotus are un rol deosebit și 

în apărarea dogmei Neprihănitei Zămisliri, potrivit 

căreia Fecioara Maria a fost ferită de păcatul origi-

nar. Milostivirea lui Dumnezeu manifestându-se atât 

prin apărare (ferire de păcat) cât și prin iertare. În 

timp ce pe Sfânta Fecioară Maria, printr-un privile-

giu unic, Dumnezeu o apără, pe noi ne iartă. Ambele 

fiind gesturi ale iubirii milostive. Astfel și noi 

putem armoniza studiul și rugăciunea pentru 

a trăi milostivirea divină care apără și iartă de 

păcat”. 

Pe toată durata zilei, frații care fac parte 

din comunitatea de la Roman au păstrat un 

climat de sărbătoare în memoria fericitului 

filozof și teolog franciscan, patron al facultă-

ții de filozofie. 
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Zi de reculegere:  
Grupul formativ ,,Fra Bernardo„  

J 
oi, 16 noiembrie 2017, frații din grupul III de 

formare, „Sfântul Bernard”, de la Institutul 

Teologic Romano-Catolic Franciscan, din Ro-

man, au petrecut ziua de reculegere lunară la 

Curia Provincială, din Bacău. 

După salutul de bun venit al părintelui vicar 

provincial Sorin Giurgi, adresat fraţilor studenți și părin-

telui Marius-Petru Bîlha, responsabilul grupului, a înce-

put la orele 15:00 printr-un cântec adresat Duhului 

Sfânt, prima parte a reculegerii, prezentarea meditației 

„Lupta lui Iacob cu misterul lui Dumnezeu” (Gn 32,23-

32). 

Printre cele subliniate de părintele Marius-Petru 

Bîlha, consemnăm următoarele:  

- Să-l cerem pe Duhul Sfânt asupra noastră ca să 

ni-l facă cunoscut pe Isus, pentru a-l cunoaște mai mult, 

iar cunoscându-l și iubindu-l, să putem împărtăși cu El 

pasiunea pentru Împărăția Sa în această lume. 

- Drumul ce duce la sfințenie comportă accepta-

rea luptei spirituale, necesitate căreia astăzi nu i se 

acordă atenția pe care o merită. Tradiția a văzut, dese-

ori, lupta spirituală sub forma luptei lui Iacob cu miste-

rul lui Dumnezeu, pe care îl înfruntă pentru a-i obține 

binecuvântarea și pentru a ajunge la viziunea lui (cf. 

„Viața Consacrată” 38). 

- Nopțile interioare, criza, încercările, „lupta” 

cu misterul lui Dumnezeu conduc la o cunoaștere mai 

bună și profundă a lui Dumnezeu. 

- Situația de „noapte spirituală” face parte din 

drumul nostru de maturizare vocațională, de cunoaștere 

a lui Dumnezeu, fiecare având propriile nopți, diferite 

de ale celorlalți. 

- Nopțile interioare sunt inevitabile, însă ne puri-

fică și ne duc spre viață, şi, pentru a aduce rod, sunt 

necesare două condiții: perseverența și rugăciunea, in-

diferent de dificultăți. 

- Niciodată Dumnezeu nu se luptă cu noi decât 

pentru a se preda nouă și a ne binecuvânta (cf. Sf. Fran-

cisc de Sales). 

- Sfântul Francisc din Assisi îi îndemna pe frați să 

nu se sperie de intensitatea luptei, căci vor primi o răs-

plată mare. E important să se țină privirea fixată pe 

Cristos și să se alerge cu iubire și răbdare spre țintă (cf. 

FF 2025). 
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 După prezentarea 

meditației, a urmat reflecția 

personală, ca mai apoi, la ora 

18:00, să ne unim în rugăciu-

ne într-o oră de adorație în 

capela conventului, în care i-

am mulțumit lui Isus pentru 

nopțile întunecate pe care le-

am experimentat și care ne-

au ajutat să ajungem ceea ce 

suntem azi. Totodată, printr-

un gest concret de confrunta-

re, asemenea lui Iacob, am 

putut cere binecuvântarea lui 

Dumnezeu, privindu-l perso-

nal în Sfântul Sacrament. 

 A urmat cina împre-

ună cu frații din comunitate, 

după care ne-am întors acasă 

la Roman. 

 Îi mulțumim din ini-

mă bunului Dumnezeu că ne-

a oferit posibilitatea să trăim 

o zi atât de profundă în pre-

zența Lui. 

 



            Cronica anului formativ 2017-2018                                                                                    Comunitatea noastră 31 

                                                                           Institutul Franciscan Roman                                                                                                                     Pace și Bine! 

Sfânta Elisabeta a Ungarei:  
 

Vizita părintelui Anton Acatrinei 

Î 
n dimineața zilei de 17 noiembrie 

2017, în cadrul Sfintei Liturghii a 

fraților studenți, am avut bucuria 

de a o sărbători pe patroana Ordi-

nului Franciscan Secular, pe Sfân-

ta Elisabeta a Ungariei.  Acest 

Ordin a luat naștere din voința profetică a 

Sf. Francisc, care le propunea oamenilor 

de a trăi Sfânta Evanghelie și în familii, 

la locurile de muncă. De asemenea acest 

Ordin mai este cunoscut și sub numele de 

terțiari franciscani. A fost prima mișcare 

laicală, unde este promovată viața laicu-

lui, iar scopul acestui Ordin este de a ur-

ma Evanghelia lui Cristos după modelul 

Sf. Francisc. 

 Cu acest prilej, ne-am bucurat de-al 

avea în mijlocul nostru pe părintele asistent la 

nivel național al OFS, Anton Acatrinei. La în-

ceput de liturghie, părintele vice rector i-a mul-

țumit pentru invitația de a fi în mijlocul nostru 

și la rugat să ne împărtășească din viața Elisa-

betei, modul de raportare la cei săraci. Pe 

această dată Biserica și Ordinul Franciscan 

afirma părintele la predică, o sărbătorește pe 

Sf. Elisabeta care s-a născut în anul 1207, pe 3 

iulie. O tânără cu mult curaj care a știut să pună 

în practică porunca lui Dumnezeu, aceea iubire 

față de aproapele.  Fiind contemporan cu 

Sf. Francisc, exemplul acestui sfânt o uimește 

și se dăruiește slujirii celor săraci, văzând în ei 

un Cristos care suferă a fost genul de persoană 

care nu a ținut să aibă lucruri, ci le-a dăruit al-

tora. Practic a Sf. Elisabeta urmează spirituali-

tatea franciscană. Era o tânără care prin curăți-

rea ei, a reușit să trăiască o căsătorie perfectă 

cu regele Ludovic al Turingiei, de asemenea 

avea o credință puternică care se manifesta prin 

îngrijirea celor săraci, leproși, asemenea sf. 

Francisc îngenunchează și își dă jos coroana de 

regină în fața Crucifixului.  

 Ceea ce este de apreciat la viața ei este 

faptul că după moartea soțului ei, ea este alun-

gată de la castel de către cumnatul ei, dar cu 

toate astea, ea nu se revoltă ci merge la frații 

franciscani unde dorește să cânte Te De-

um ca mulțumire Domnului pentru 

această încercare. Repusă în funcția de 

regină, Elisabeta  sfătuindu-se cu spiritu-

alul său, cu averea castelului ridică un 

spital dedicat celor săraci, unde se preo-

cupă chiar ea de îngrijirea lor.  

 În scurt timp moare și ea, lovită 

de o febră puternică la 17 noiembrie 

1231. Nu după mult timp datorită nume-

roaselor mărturii și exemplului ei de via-

ță, papa Grigore al IX-lea o declară pe 

Elisabeta, Sfântă în ziua de Rusalii, 

1235. La finalul Sfintei Liturghii a urmat 

o rugăciune în cinstea Sfintei Elisabeta și 

venerarea relicvei de către frații studenți. 
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TRĂIREA ZILEI MONDIALE  

      A SĂRACULUI 

C 
u dorința de a răs-

punde afirmativ și 

cu bucurie la iniția-

tiva Papei Francisc, 

care a consacrat 

duminica a 

XXXIII-a de peste an, din 19 noiem-

brie, drept Prima Zi Mondială a Săra-

cului, comunitatea fraților studenți a 

acordat o importanță semnificativă 

acestui eveniment, prin comuniunea 

trăită cu diverse persoane sărace din 

oraș, concretizată nu numai print mi-

cul ajutor material oferit, cât mai ales 

prin atenţia care le-a fost acordată. 

 În mesajul pentru Prima Zi 

Mondială a Săracului, Papa Francisc 

a afirmat că „milostivirea care izvo-

răște din inima Sfintei Treimi poate 

ajunge să pună în mișcare viața noas-

tră şi să genereze compasiune şi fapte 

de milostenie faţă de frații şi surorile 

care se află în necesitate”. La auzul 

acestor cuvinte edificatoare, nu pu-

tem rămâne insensibili față de milos-

tivirea lui Dumnezeu, pe care o sim-

țim cu siguranță fiecare dintre noi, și 

care ajunge să se concretizeze în iu-

birea și dăruirea pentru aproapele.  

 Totodată, Suveranul Pontif 

dorește ca „această zi să stimuleze în 

primul rând pe credincioși, pentru ca 

să reacționeze la cultura rebutului şi 

a risipei, însuşindu-şi cultura întâlni-

rii”. Credința în milostivirea lui 

Dumnezeu nu-i este suficientă sieși, 

ci trebuie să conducă la fapte concre-

te, după cum citim în Scrisoarea 

Sfântului apostol Iacob: „La fel şi 

credința, dacă nu are fapte, este 

moartă în ea însăși” (Iac 2,17). Acest 

lucru nu ne provoacă la altceva decât 

să iubim cu fapta și nu doar cu vorba. 

 Avându-l ca model pe Sfân-

tul Francisc din Assisi care, ţinând 

ochii îndreptați spre Cristos, a știut 

să-l recunoască şi să-l slujească în cei 

săraci, nemulțumindu-se doar cu a da 

ceva de pomană, ci alergând în în-

tâmpinarea lor pentru a sta împreună 

cu ei.  

 În Testamentul lui găsim 

scris: „Când eram în păcate, mi se 

părea lucru prea amar să-i văd pe 

leproși, dar apoi însuși Domnul m-a 

condus printre ei şi am fost milostiv 

faţă de ei. Şi plecând de la ei, ceea ce 

mi se părea amar a fost schimbat 

pentru mine în dulceață a sufletului şi 

a trupului”(Test 1-3: FF 110). La fel 

și frații studenți, doi câte doi, au ex-

perimentat bucuria de a sta în prezen-

ța celor săraci, oferindu-le din ceea 

ce aveau, atât o vorbă bună cât și 

ceva de mâncare.  

 Un alt model în aceste fapte 

bune la care fraţii s-au angajat l-am 

găsit și în persoana Sfintei Elisabeta 

a Ungariei, pe care am sărbătorit-o pe 

data de 17 noiembrie, ce s-a dovedit 

a fi, prin excelență, un exemplu de 

dăruire totală pentru cei săraci. 

 În după-amiaza zilei de du-

minică, 19 noiembrie, frații studenți 

s-au reunit în grupurile formative 

pentru a împărtăși experiențele trăite 

cu săracii, din săptămâna respectivă. 

Din împărtășire, a reieșit faptul că 

momentele trăite alături de cei săraci 

au fost clipe de neuitat, trăite pro-

fund, cu multă efuziune sufletească, 

având, de asemenea, un pronunțat 

caracter formativ şi un rol providenți-

al, fiind prilej de a simți și vedea di-

ferit pe mai departe o persoană aflată 

în nevoi, și de a fi recunoscători pen-

tru ceea ce fiecare a primit de la 

Dumnezeu. 

 În urma contactului şi dialo-

gului cu persoanele sărace, fraţii au 

înţeles că şi ele au foarte multe de 

oferit, fiind un exemplu pentru noi de 

cum anume trebuie să ne raportăm la 

bunurile materiale. Libertatea lor 

interioară în raport cu cele materiale 

este o mărturie vie că trebuie să pri-

vim la acestea nu ca la un scop în 

sine, ci ca la un mijloc de a duce o 

viață demnă.  

 Un alt lucru oferit de către 

săraci este bucuria pe care o primești 

în schimbul binelui făcut, aceste per-

soane fiind un exemplu viu în trăirea 

din providență. 
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 Iată câteva impresii ale 

fraţilor: 

 Pentru mine, întâlnirea cu 

cel sărac a fost o experiență pro-

fundă care m-a ajutat să fiu mai 

recunoscător pentru ceea ce am și 

m-a provocat ca, pe viitor, să-i 

tratez cu mai multă iubire pe săra-

cii pe care îi întâlnesc. 

(Fr. Iosif Butacu)   

 De Ziua Mondială a Săra-

cului am trăit o experiență unică. 

Mergând printre săraci, am întâl-

nit un bărbat în scaun cu rotile ce 

se chinuia să treacă strada, însă 

nu reușea să urce pe trotuar, bor-

dura fiind prea înaltă. Împreună 

cu fratele cu care eram, l-am aju-

tat să urce și am intrat ușor-ușor 

în vorbă cu el. Ce m-a impresionat 

cel mai mult este faptul că, după ce 

i-am oferit câte ceva din puținul 

nostru, niște mâncare și câțiva bă-

nuți, acestuia au început să îi 

curgă lacrimi de recunoștință și, 

suspinând, ne-a binecuvântat zi-

când: «Dumnezeu să vă ajute!». 

Experiența m-a ajutat să fiu mai 

atent cu cei din jur și să-i mulțu-

mesc Domnului pentru ceea ce am. 

          (Fr. Marian-Emanuel  

Vătămănelu) 

 

 Pentru mine întâlnirea cu 

cel sărac a fost una specială, deoa-

rece am întâlnit-o pe Francesca: 

un chip blând de doar cinci ani-

șori, ce își procura hrană atât pen-

tru ea cât și pentru bunica ei. Mă 

bucur că am reușit să aduc un 

zâmbet pe chipul acestui copil să-

rac și totodată curajos. Trebuie să 

recunosc că am avut nevoie de 

această experiență pentru a-i mul-

țumi lui Dumnezeu, deoarece am 

devenit conștient de lucrurile im-

portante cu care m-a binecuvântat, 

observând, totodată, că sunt multe 

persoane care își doresc să aibă o 

familie, un adăpost sau ceva de 

mâncare.  

(Fr. Felix Oprea) 

 

 Întâlnirea cu cel sărac a 

fost o experiență minunată: am 

putut să-l întâlnim pe Cristos în 

persoana celor săraci. Eu personal 

l-am întâlnit pe Isus Cristos în per-

soana lui Viorel și a lui Jean. Ei 

erau în fața unui magazin și aștep-

tau; parcă mă așteptau pe mine. 

Nu mi-au cerut nimic, doar aștep-

tau. Atunci am înţeles că Cristos a 

fost cel care i-a adus în calea mea  

şi că am găsit de fapt pe adevăraţii 

săraci pe care îi căutam. I-am aju-

tat din puținul meu. În urma aceste 

experiențe, am realizat că săracul 

nu este aceea persoană care cere, 

ci aceea persoană care așteaptă 

asemenea  lui Cristos, cel care stă, 

așteaptă și bate la ușa inimii noas-

tre ca noi să îi deschidem. De ase-

menea, mi s-a înflăcărat dorința de 

a-i ajuta tot mai mult pe cei săraci 

și de a învăţa cât mai bine să îmi 

gestionez bunurile. 

(Fr. Andrei Bejan) 

 

 Întâlnirea cu domnul Călin 

a fost un prilej de bucurie, dar și 

un moment în care am realizat câte 

greutăți pot apărea în viață. M-a 

marcat povestea lui şi faptul că a 

fost deschis. A fost părăsit de copii 

şi de soție. A avut o casă ce dar i-a 

fost luată și acum trăiește la 

„grajduri”, în periferia oraşului. 

Din păcate, nu mai are un picior, 

deoarece, din cauza artritei, i-a 

fost amputat. Doctorii i-au zis că 

ar trebui sa procedeze la fel și cu 

celălalt, dar el a refuzat, deoarece 

nu are pe nimeni să îl ajute să se 

pună în cărucior sau să se ridice. 

La sfârșit a zis că cel mai greu lu-

cru pentru el este singurătatea, nu 

suferinţa fizică. Din această expe-

riență am realizat că săracul este 

acela care, deși e înconjurat de 

atâția oameni, nu are cu cine să 

vorbească, nu are de la cine primi 

un sprijin sau o vorbă bună. Pe 

mine mă provoacă să fiu mai atent 

la cei din jur, să țin ochii deschiși 

și să-i ajut pe toți care au nevoie 

de mine chiar și cu simpla mea 

prezență. Cu ajutorul lui Dumne-

zeu sunt sigur că voi reuși. 

(Fr. Iosif Bârsan) 



            Cronica anului formativ 2017-2018                                                                                    Comunitatea noastră 34 

                                                                           Institutul Franciscan Roman                                                                                                                     Pace și Bine! 

Zi de reculegere:  
    Grup formativ ,,Fra Pacifico” 

P 
e data de 23 

noiembrie 

2017, frații din 

grupul II de 

formare, Fra. 

Pacifico, de la 

Institutul Teologic Romano-

Catolic Franciscan din Roman, 

s-au întâlnit pentru ziua de re-

culegere lunară la Curia Pro-

vincială din Bacău. 

La orele 15:00, după 

rugăciunea de invocare a Du-

hului Sfânt, părintele Marius 

Petru-Bîlha a expus meditația 

cu tema „Unde este fratele tău?”, având ca 

punct de plecare pasajul din cartea Genezei, 

capitolul 4, versetele 1-16, în care, se vorbește 

despre istoria lui Cain și Abel.  

Printre cele mai importante aspecte 

scoase în evidență de părintele Marius, avem: 

- Omul, creat de Dumnezeu, datorită păca-

tului este rânit atât în relația cu Dumnezeu, în 

relația de pereche bărbat-femeie(Cap 3), cât și 

în relația fraternă (Cap. 4). 

- Există o legătură strânsă între relația din-

tre frați și relația cu Dumnezeu. 

- În proiectul lui Dumnezeu, relația dintre 

frați trebuie să fie mai ales aceea de grijă reci-

procă. 

- După ce Cain a păcătuit împotriva fratelui 

său, Dumnezeu intervine, și îi dă ocazia de a-și 

recunoaște greșeala, de a se căi, și de a îndrepta 

răul făcut. 

- Sf. Francisc: dacă o mamă își iubește și–l 

hrănește pe fiul ei carnal, cu atât mai mult ar 

trebui ca fratele să îl iubească, să îl hrănească 

și să se îngrijească de fratele său spiritual. (Cf. 

Rb. VI, 7:FF 91) 

- Primirea fraților ca pe un dar din partea 

lui Dumnezeu, după modelul Seraficului Părin-

te. 

- Isus, ca prim născut al Tatălui, nu ține 

pentru sine acest privilegiu, ci renunțând, devi-

ne primul născut dintre mulți frați, se lasă ucis 

de către frații săi, devine ultimul, și se roagă 

pentru frații săi care l-au persecutat.  

După expunerea meditației, frații au avut 

un timp de interiorizare și reflecție, iar înce-

pând cu ora 18:00, a urmat un 

moment de împărtășire și ado-

rație, în care frații au mulțumit 

pentru fratele primit, pentru 

fraternitate, și și-au cerut ierta-

re pentru momentele în care l-

au desconsiderat sau chiar per-

secutat pe fratele de lângă ei, 

dar al lui Dumnezeu.  

A urmat cina, împreună cu fra-

ții din comunitate, după care, 

ne-am întors acasă mai bogați, 

mai fraterni și cu o dorință pro-

fundă de a accepta darul pe 

care Dumnezeu ni-l face prin 

fratele de lângă noi.   
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Solemnitatea lui Cristos Rege:  

în rugăciune şi cânt… 

Î 
n această ultimă dumi-

nică din anul liturgic 

2016-2017, din data de 

26 noiembrie, Biserica 

ne-a invitat să-l cele-

brăm pe Domnul Isus 

ca Rege al Universului. Am 

privit spre El, cel străpuns și 

așezat pe cruce, cel care dom-

nește slujind şi care ne cheamă 

să ne îndreptăm privirea spre 

viitorul nostru veşnic, spre țin-

ta ultimă a istoriei care va fi 

împărăția definitivă și eternă a 

lui Cristos. La sfârșitul timpu-

rilor, când va judeca pe toți 

oamenii, își va manifesta pe 

deplin domnia în inimile noas-

tre.  

 Comuni-

tatea fraţilor din 

Conventul „Sf. 

Francisc” împreu-

nă cu cea a 

fraţilor studenţi a 

avut marea bucu-

rie de a trăi într-

un mod special 

această sărbătoare 

având-o ca oaspe-

te pe sora misio-

nară Melinda Du-

mitrescu, însoțită 

de Dl. Cristian Roșoagă, orga-

nist și pianist, și de Dl. Silviu 

Brânzilă, animator. Într-un 

prim moment a avut loc cele-

brarea Sfintei Liturghii, la ora 

10.30, 

prezidată 

de părin-

tele Mari-

us Vătă-

mănelu şi 

animată 

de iluştrii 

oaspeţi 

împreună 

cu frații 

studenți.  

 În cadrul omiliei, pă-

rintele Marius Vătămănelu a 

evidențiat faptul că judecata 

universală va avea loc după ce 

Evanghelia va fi proclamată la 

toate popoarele, și că nu trebu-

ie să ne fie teamă de aceasta. A 

mai evidențiat faptul că Isus ne 

avertizează cu privire la jude-

cata universală, fiindcă ne iu-

bește și vrea să ne trezească 

din somnolența 

obișnuinței, din 

rutina cotidia-

nului; dar cel 

mai important 

lucru este că 

Isus vrea să ne 

trezească din 

egoismul nos-

tru, din conti-

nua căutare de 

sine. Ca să pu-

tem ieși din acest egoism, Isus 

ne îndeamnă să intrăm în dina-

mica iubirii Sfintei Treimi, să 

intrăm în ,,cuptorul iubirii divi-

ne”: odată intrați în acest cup-

tor, egoismul nostru se va topi 

în fața iubirii 

dumnezeieşti.  

 La ora 

15:00, frații 

studenți s-au 

adunat în rugă-

ciune împreu-

nă cu comuni-

tatea din Paro-

hia „Sfânta 

Tereza”, din 

oraş, pentru o 

oră de adorație 

euharistică, 

care a fost prezidată de părinte-

le Marius Vătămănelu.  

Revenind acasă, la ora 16:30 

ne-am adunat din nou în capelă 

pentru rugăciune: am recitat 

mai întâi Sf. Rozariu, după 

care am celebrat o oră de ado-

rație euharistică, seara închein-

du-se cu expunerea unei scurte 

mărturii de viaţă din partea 

surorii misionare Melinda Du-

mitrescu şi cu un miniconcert 

şi recital susținut de ea împreu-

nă cu pianistul Cristian Roșoa-

gă și cu Dl. Silviu Brânzilă, 

animator. 
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 Sfântul Rozariu a fost ani-

mat prin cânt vocal şi instrumental 

(de laudă către Dumnezeu şi către 

Maica Preasfântă) de către distinşii 

noştri invitaţi, la care s-au unit şi 

vocile fraţilor şi ale credincioşilor, 

adunaţi în număr impresionant de 

mare pentru acest moment special.  

Adorația euharistică a fost prezida-

tă de părintele Marius Bîlha care, 

prin intermediul rugăciunii sponta-

ne, ne-a îndemnat să-i mulţumim 

lui Isus euharisticul, regele inimi-

lor noastre, şi să ne lăsăm priviţi şi 

vindecaţi de El.  

 Din frumoasa mărturie de 

viaţă pe care sora Melinda Dumi-

trescu ne-a expus-o, am înţeles 

ceva din aventura sa pe drumul 

credinței şi al descoperirii sensului 

vieţii, drum pe care a fost condusă 

în permanenţă de Maica Sfântă, 

maica păcii adevărate, şi de rugă-

ciunile şi exemplul puternic de 

credinţă al părinţilor ei. Descope-

rindu-şi la o vârstă foarte fragedă 

talentul muzical, pe care imediat a 

început să-l cultive cu asiduitate, a 

progresat foarte rapid în arta viorii, 

atingând  performanţa şi succesul, 

câştigând mai multe premii naţio-

nale şi internaţionale. A fost la un 

pas de o carieră 

strălucită care i-

ar fi adus mulţi 

bani şi faimă; 

însă toate acestea 

nu-i încălzeau 

deloc inima şi nu 

îi aduceau bucu-

ria vieţii, liniştea 

şi armonia după 

care tânjea.  

 În anul 

1996, în nişte 

împrejurări feri-

cite, încurajată 

fiind şi de mama 

sa, ajunge la 

Medjugorie un-

de descoperă 

adevărata pace, 

sensul comuniu-

nii şi bucuria de 

a dărui; aici îl 

cunoaşte pe pr. 

Slavko care a 

invitat-o să cân-

te cu vioara la 

celebrările litur-

gice, încurajând-

o să îşi pună 

talentele şi mă-

iestria ei muzi-

cală în slujba lui 

Dumnezeu şi a 

Reginei Păcii. În 

urma experiențe-

lor frumoase şi 

profunde la acest 

sanctuar al rugă-

ciunii, decide să 

renunțe la carie-

ra de artistă şi să 

îşi pună viaţa şi 

măiestria mu-

zicală în ser-

viciul lui 

Dumnezeu şi 

al Preacuratei.  

 În 

ultimii ani, 

gândindu-se 

la numeroşii 

tineri aflaţi în 

căutare şi care 

ar avea atât de 

multe de ofe-

rit lui Dumne-

zeu, sora Melinda a iniţiat un pro-

iect numit ,,Steluțele lui Isus și ale 

Mariei”. Prin acest proiect doreşte 

să găsească tineri talentaţi, dornici 

să se dedice misiunii de evangheli-

zare itinerantă, de mărturisire a 

bucuriei de a trăi Evanghelia şi de 

a se şti iubiţi de Domnul.  

 Seara s-a încheiat cu un 

mic concert şi recital susținut de 

sora Melinda (voce și vioară) și de 

Dl. Cristian Roșoagă, pianist. 

 Mulțumim bunului Isus, 

Regele Universului, pentru aceste 

momente frumoase de comuniune 

şi rugăciune, pentru harul de a-l 

adora şi a-i mulţumi. Calde mulţu-

miri surorii Melinda, domnilor 

Cristian Roşoagă și Silviu Brânzilă 

pentru muzica lor care ne-a încălzit 

sufletele şi pentru exemplul lor 

minunat. De asemenea, mulţumim 

din inimă tuturor credincioşilor 

care, prin participarea lor nume-

roasă şi în spirit de adâncă cre-

dinţă, au făcut ca această sărbătoa-

re comunitară să fie trăită cu inten-

sitate şi candoare sufletească.   



            Cronica anului formativ 2017-2018                                                                                    Comunitatea noastră 37 

                                                                           Institutul Franciscan Roman                                                                                                                     Pace și Bine! 

Zi de reculegere:  
          Grup formativ ,,Fra Masseo” 

 

Î 
n cursul după-

amiezii zilei de 30 

noiembrie 2017 in 

sărbătoarea Sfân-

tului Andrei, frații 

studenți din anul I 

si II de filosofie, ce alcă-

tuiesc primul grup forma-

tiv intitulat fra Masseo, au 

avut un moment de recu-

legere în conventul 

,,Padre Pio, al fraților 

franciscani capucini, sub 

îndrumarea părintelui Ca-

dar Iosif-Eduard. 

 Tema principala a 

reculegerii a fost 

,,Discipolul la școala în-

vățătorului Isus”. Reculegerea a început la orele 

15:00, cu o rugăciune la Duhul Sfânt după care s-

a dat citirii textului evanghelic al Sfântului Mar-

cu (4,1-25), care prezintă Parabola Semănătoru-

lui. După proclamarea textului au fost lăsate câte-

va momente de reflexie și recitirea lui.  

 În următoarele momente părintele a pre-

zentat o reflexie, pe baza evangheliei. El a scos în 

evidență faptul că discipolii și poporul  descoperă 

în Isus un învățător cu totul nou față de ceilalți 

rabini și față de mentalitatea și practica timpului 

cât privește acțiunea de a învăța instrui în cele 

sfinte, dar și cât privește personalitatea maestru-

lui învățător.  

 Ne-a prezentat faptul ca Isus ne învață 

continuu atât în viața publică, socială, cât și în 

viața personală, în relația interioară pe care o 

avem cu El. A pus in discuție și faptul că Isus ne 

recheamă, la intervale bine determinate, la res-

ponsabilitate față de învățătura sa, să ascultăm să 

avem adevărate urechi 

pentru a asculta, să  fiu 

atent la ce aud din partea 

Lui, să fim curajoși și să Îi 

punem întrebări. 

 După timpul acor-

dat meditației personale, a 

avut loc împărtășirea gân-

durilor în cadrul grupului 

a urmat, apoi, adorația 

euharistică și rugăciunea 

Vesperelor.  

 Mulțumim Dom-

nului pentru aceste mo-

mente frumoase trăite îm-

preună și fraților capucini 

pentru primirea si punerea 

la dispoziție a casei lor. 
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Omnium Sanctorum 
Seraphici Ordinis 

 
,,Salve Sancte Pater, patriae lux, forma minorum. Virtutis speculum,  

recti via, regula morum. Carnis ab exilio duc nos ad regna polorum”  

M 
iercuri, 29 noimebrie 

2017, am avut bucuria 

de a celebra într-un ca-

dru fratern și liturgic 

solemn, sărbătoarea tu-

turor sfinților francis-

cani. Sărbătoarea tututror sinților franciscani 

se celebrează în această zi, pentru că la data 

de 29 noiembrie 1223, Papa Honoriu al III-lea 

a confirmat în mod solemn Regula sfântului 

Francisc, deja aprobată în mod verbal în anul 

1209 de către Papa Inocențiu al III-lea.  

 În cadrul 

omiliei de la Sfânta 

Liturghie, pr. Ștefan 

Acatrinei, guardian 

al conventului din 

Roman, a ținut să 

scoată în evidență 

exemplul de sfințe-

nie al atâtor frați de 

a lungul istoriei. Ei 

nu au păstrat virtu-

țile ,,într-un vas de 

lut”, ci călăuziți de 

Domnul nostru Isus 

Cristos și având 

exemplul Seraficului 

Părinte Francisc, le-au întrupat în viața lor.  

 Ordinul Franciscan a fost în toate tim-

purile un focar de sfințenie, acest lucru fiind 

confirmat de faptul că la ora actuală sunt în-

registrați 400 de sfinți și fericiți și peste 5000 

de martiri. Avem aici de a face cu doctori, 

preoți, frați religioși, laici, sfinți cunoscuți sau 

mai puțini cunoscuți. Luminoasa lor mărturie 

ne poate aminti și nouă că sfințenia nu este 

un lucru demodat, ci un itinerariu de urmat 

pentru noi toți. Prin abandonul lor total în 

mâna lui Dumnezeu și prin punerea în practi-

că a celor trei voturi, aceștia au reușit să se-

mene Împărăția lui Dumnezeu în mijlocul lu-

mii. 

  

 Pr. guardian a încheiat omilia, evo-

când figura pr. Anton Demeter, a pr. Petru 

Albert și a pr. Martin Benedict, exemple de 

trăire a vieții franciscane în vremuri de vicisi-

tudine. Ei au ținut să-și trăiască viața călău-

ziți de exemplul Seraficului Părinte Francisc 

ducând lupta cea bună până la capăt. 

 După momentul omiliei, a urmat mo-

mentul reînnoiri profesiunii religioase. Aceas-

ta reprezintă o reamintire a demnității dar 

mai ales a responsabilității ce o avem în a fi 

adevărați mărturisitori ai Domnului, după 

exemplul Sfântului Francisc. 

 Fie ca aceste modele de sfințenie să ne 

inspire pentru o trăire mai autentică și mai 

coerentă a vieții noastre. Ei ne-au demonstrat 

că sfințenia nu este un deziderat greu de 

atins atunci când ne încredințăm viața în mâ-

inile Bunului Dumnezeu.  
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  1 Decembrie,  
     în fraternitate... 

S 
ărbătoarea de 1 Decembrie, zi-

ua noastră naţională, a fost tră-

ită de frații studenți cu multă 

bucurie şi mult spirit de frater-

nitate.  

 Ziua a început cu parti-

ciparea la Sf. Liturghie unde, împreună cu 

Părinţii Comunităţii „Sf. Francisc”, din ca-

drul Institutului Teologic, ne-am bucurat în 

Domnul pentru împlinirea celor 99 de ani 

de la Marea Unire, comemorând, în acelaşi 

timp, împlinirea a 25 de ani de când ilustrul 

frate Pr. Dr. Petru Tocănel (primul rector al 

Institutului) a fost chemat în casa Tatălui, 

la vârsta de 81 de ani. 

 În cadrul omiliei, Pr. Rector Marius-

Petru Bîlha ne-a invitat să „fim atenți la 

semnele timpului” și să „trăim timpul pre-

zent cu speranță”, deoarece întâlnirea fi-

nală cu Domnul, pentru un discipol ade-

vărat, trebuie să fie un motiv de bucurie, 

întrucât Cristos a învins moartea pentru 

noi. Ne-a atras atenția că semnele timpu-

lui trebuie să le interpretăm numai și nu-

mai în lumina Cuvântului Divin, și ne-a 

încurajat că noi putem schimba istoria, 

dacă ne angajăm să trăim în speranță: 

„Toate vor trece, dar Cuvântul Domnului 

nu; el este plin de speranță”. În acest con-

text, exemplul oferit, care să întărească 

îndemnul, a fost cel lăsat de Pr. Petru Tocă-

nel. El a muncit pentru binele Bisericii şi a 

știut să trăiască în credință, cu simplitate și 
speranță. 

 Înainte de binecuvântarea finală, Pr. 

Mihai Gal, decanul Facultății de Filozofie, a 

dorit să ne dea o scurtă mărturie despre 

persoana părintelui Petru Tocănel, sublini-

ind că părintele „a știut că tot ceea ce adună 

va fi pentru Institutul nostru și pentru Pro-

vincie” (referindu-se la cele peste 40 de mii 

de volume adunate, ce compun acum biblio-

teca noastră).  

 Pr. Gal Mihai ne-a mai mărturisit şi 

faptul că părintele a murit cu un chip senin, 

în timp ce se ruga (în limba latină). După 

binecuvântarea finală, cu toții ne-am în-

dreptat către mormântul părintelui Petru 

Tocănel, din capela Institutului, unde ne-

am rugat pentru odihna veşnică a sufletului 

său. 

 La ora 10:00, frații s-au adunat pen-

tru intonarea Imnului Național, acest mo-

ment fiind și „startul” zilei fraterne, zi în 

care au fost organizate câteva competiții de 

jocuri de societate (șah, table, rummy, bili-

ard), un concurs de tenis de masă, un mini-

maraton şi un meci de fotbal între fraţii stu-

denți, după cum este tradiția la noi la Insti-

tut.  

 La sfârșitul zilei, câștigătorii compe-

tițiilor au fost premiați. 
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Decembrie 2017 
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 Iată și câteva impresii ale frați-

lor: 

 Ziua de 1 Decembrie pentru 

mine a fost una deosebită. Spun acest 

lucru datorită semnificației pe care o 

are pentru ţara noastră și pentru noi, 

fraţii, întrucât am petrecut-o în cadrul 

fraternității. Nu pot să vorbesc despre 

ea fără să menționez momentul de des-

chidere, intonarea Imnului National. A 

fost un gest simbolic, un moment cu un 

mesaj de seriozitate cu privire la spiri-

tul nostru specific național. Legat de 

activitățile care le-am desfășurat, mai 

precis competițiile, acestea au avut 

scopul de-a ne pune față în față într-o 

manieră ludică, păstrând, în acelaşi 

timp, spiritul competitiv. 

 

(Fr. Iulian Murărașu) 

 

 

*** 

 

 

 Pentru mine ziua de 1 Decem-

brie a fost o zi minunată, pentru că am 

participat cu mult entuziasm la compe-

tițiile organizate și am reușit să ies și 

câștigător; pe de altă parte, m-am bu-

curat că am putut să petrec momente 

frumoase alături de frați.  

  

(Fr. Claudiu Frâncu) 

 

 

*** 

 

 

 Pentru mine, sărbătorea națio-

nală a României, pe care am petrecut-

o în cadrul acestei fraternități, a repre-

zentat o zi cu trăiri și sentimente varia-

te, începând de dimineață, de la into-

narea solemnă a imnului României, 

până la ultima horă cu frații; toată 

ziua am simțit bucuria de a fi român și 

de a-mi iubi țara și credința. 

 

(Fr. Liviu Mărtinuț) 
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Solemnitatea Neprihănitei Zămisliri 

J 
oi, 7 Decembrie 2017, 

în ajunul Solemnității 

,,Neprihănita Zămisli-

re”, începând cu orele 

16.00, în aula ,,Petru 

Albert” din cadrul In-

stitutului Teologic Franciscan din 

Roman, a avut loc sesiunea științi-

fică cu titlul: „Neprihănita Zămisli-

re în arhitectura spiritualității fran-

ciscane”. Moderatorul acestui eve-

niment științific a fost pr. asist. 

univ. dr. Mihai Afrențoae 

OFMConv., rectorul instituțional al 

Institutului nostru, eveniment la 

care au participat numeroși invitați, 

preoți, profesori, studenți și credin-

cioși, toți interesați să o cunoască mai mult pe 

Sfânta Fecioară Maria Neprihănit Zămislită. 

 Manifestarea științifică a început cu salutul 

pr. rector Mihai Afrențoae, care a reliefat pe scurt, 

importanța și rolul Sfintei Fecioare Maria 

(protectoare a Ordinului Franciscan), în tradiția 

gânditorilor franciscani, în acest sens, momentul 

științific organizat, reprezintă încă un trandafir 

adus la picioarele Sfintei Fecioare Maria.  

 După aceasta, s-a citit mesajul trimis de pr. 

Teofil Petrișor, ministru provincial al Provinciei 

Franciscane ,,Sf. Iosif” din România, care din mo-

tive obiecti-

ve nu a putut 

fi prezent. În 

salutul său, 

acesta a evo-

cat exemplul 

numeroșilor 

gânditori 

franciscani și 

nu numai, 

cum sunt: 

fer. Ioan 

Duns Scotus, 

sf. Laurențiu 

de Brindisi, 

Léon Veut-

hey, Ernesto 

Piacentini, 

sf. Maximili-

an Kolbe, 

precum și protagonistul acestei dogme de credință 

date în 1854, papa Pius al IX-lea, terțiar franciscan, 

toți aceștia au avut un apostolat deosebit, deschi-

zând inimi, drumuri de cercetare și ne sunt verita-

bile exemple. Părintele ne-a invitat să ducem mai 

departe această tradiție franciscană și să răspun-

dem consacrării Mariei prin studiu în domeniul 

scrierilor mariane sau prin grupuri de rugăciune în 

seminarii sau parohii, prin apostolat și misiuni po-

pulare ca să fim și noi cavaleri ai Neprihănitei. 

 În continuare, a avut loc un scurt moment 

artistic, avându-i ca protagoniști pe frații studenți 

ai Institutului, care au cântat, celebrul cântec Tota 

pulchra es, Maria. 

 Prima conferință a fost susținută de pr. 

prof. dr. Eusebio Bejan OFMConv. Aceasta s-a 

intitulat ,,Preasfânta Fecioară Maria în spiritualita-

tea Sfântului Francisc și a fraților franciscani”. În 

prezentarea sa, părintele Eusebio a pornit de la ce-

ea ce toți istoricii spiritualității franciscane conclud 

prin a scoate în evidență componenta mariană în 

experiența de credință a sfântului Francisc și a în-

tregii familii franciscane, prezentând în același 

timp și unele modele de devoțiune mariană. Iubirea 

sf. Francisc și a fraților săi față de ,,Maica Îngeri-

lor”, s-a exprimat în istorie prin accente pronunțate 

și forme de o rară frumusețe, spre exemplul prin 

cânt, prin rugăciune ce devin rit celebrativ, Fran-

cisc, folosind cuvinte simple și arzătoare, ce repre-

zintă radiații fulgerătoare ale persoanei sale de om 

devenit rugăciune, revelează o teologie originală, 

profundă chiar dacă nu sistematică.   
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 Deoarece istoria are ca protagoniști oa-

meni, părintele în prezentarea sa, ne-a propus 

exemplul grăitor al numeroșilor sfinți ai fraternită-

ții franciscane care au avut un cult deosebit față de 

Fecioara Maria: sf. Anton, sf. Bonaventura, sf. 

Bernardin de Siena, fer. Ioan Duns Scotus, 

sf. Maximilian Kolbe, precum și exemplul 

doctorului Martin Benedict ,,medicul suflete-

lor și al trupurilor”, ,,omul care era mereu cu 

rozariul în mână”. Acesta din urmă, a avut o 

devoțiune deosebită față de Maica Domnului, 

lucru evidențiat și prin menționarea nume-

roaselor mărturii date despre el din partea 

celor care l-au cunoscut, precum și din scrie-

rile sale. 

 După aceasta, a urmat din nou, un 

scurt moment artistic ce a constat în recitarea 

unei frumoase poezii, avându-l ca protago-

nist pe pr. moderator, poezie scrisă chiar de 

el, cu titlul ,,Frumusețea Neprihănitei”. 

 Ultima conferință a fost susținută de 

pr. vice-rector Eduard-Iosif Cadar OFMConv., pur-

tând titlul: ,,Preasfânta Fecioară ca model de dis-

cernământ în viața 

de credință”. Du-

pă delimitarea 

conceptului tema-

tic, acela de 

discernământ 

al credinţei, 

ca dar al Du-

hului Sfânt şi 

foarte necesar 

în viaţa spiri-

tuală, părinte-

le s-a aplecat 

asupra exem-

plului de viaţă 

şi de credinţă 

al Sfintei Fe-

cioare, ilus-

trând bogăţia, profunzimea drumului ei de cre-

dinţă, de ascultare a credinţei, începând din 

momentul decisiv al Bunei-Vestiri şi până la 

sfârşitul misiunii ei pe acest pământ, misiune 

care continuă în veşnicie.  

 Pr. Iosif a reliefat şi o legătură dintre dru-

mul de credinţă al Mariei şi drumul nostru de cre-

dinţă, spunând că fiecare om credincios are 

parte în viaţa sa de propria „bună-vestire”, adi-

că de bucuria întâlnirii autentice cu Dumnezeu 

care ne cheamă, ne dă putere, ne comunică vo-

caţia şi misiunea proprie, ne vindecă de teamă 

şi așteaptă de la noi răspunsul şi disponibilita-

tea Mariei. Adevăratul discernământ nu poate 

avea loc decât în ambientul vieţii de credinţă. 

 Sesiunea științifică s-a încheiat în ca-

pela Institutului nostru prin celebrarea solemnă 

a primelor Vespere, precum și prin încheierea 

solemnă a novenei dedicată acestei mari solem-

nități, moment de rugăciune condus de către 

părintele rector formativ, Marius-Petru Bîlha, 

aducând astfel cu toții prin rugăciunile noastre, 

un frumos buchet de trandafiri Sfintei Fecioare 

Maria Neprihănit Zămislite. 
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 A doua zi, în So-

lemnitatea ,,Neprihănitei 

Zămisliri”, în capela Institu-

tului la orele 10.30 s-a cele-

brat în mod solemn sfânta 

Liturghie, celebrant princi-

pal fiind pr. Mihai Afren-

țoae.  

 În cadrul omiliei,  

pornind de la diferitele cate-

gorii ale frumosului, frumu-

sețea estetică, intelectuală și 

spirituală, părintele cele-

brant a evidențiat o particu-

laritate a Sfintei Fecioare 

Maria, frumusețea ei de a se 

pune la planul lui Dumne-

zeu, devenind astfel ,,tota 

pulchra es, Maria”, care 

prin harul lui Dumnezeu, 

Maria devine neprihănit 

zămislită, fiind ferită încă 

din veșnicie de orice pată a păcatului strămoșesc, pre-

gătită astfel să fie Maica Mântuitorului.  

 De asemenea, harul produce bucuria, deoarece 

Fecioara Maria, a fost umplută de har, acum este plină 

de bucurie, așadar, cine trăiește în harul sfințitor, se 

umple de bucurie în suflet asemenea Mariei.  

 Cu toate acestea, Maria după ce devine plină 

de har, nu stă în mod pasiv, ea acționează, lucru evi-

dențiat în sfintele evanghelii, stă până la moarte alături 

de Fiul ei, este fidelă la ceea ce a spus cândva ,,Iată, 

slujitoarea Domnului: fie mie după cuvântul tău” (Lc 

1,38).  

 În final, părintele a afirmat că adevărata fru-

musețe, vine din a ne pune în slujba lui Dumnezeu 

asemenea Mariei, care a transformat harul primit în 

slujire, de aici a venit frumusețea ei, invitându-ne să 

acționăm și noi asemenea ei, de a fi docili la planul lui 

Dumnezeu, de a fi plini de har și de a transforma harul 

primit în slujire.  

 După sfânta Liturghie, pr. Cristian Dumea 

OFMConv., paroh al comunității roman-catolice din 

Galați, parohia „Naşterea Sf. Ioan Botezătorul”, însoțit 

de membrii Ansamblului ,,Psalterion” din Galați, în 

frunte cu domnul prof. conf. univ. dr. Gabriel Bulan-

cea, director al Departamentului de Muzică din cadrul 

Universităţii „Dunărea de Jos” din Galați, au susținut 

un recital aducând o laudă Sfintei Fecioare Maria prin 

numeroase cântece și prin versuri, versuri rostite într-

un mod excepțional de către domnul Vasile Dănilă, 

actor al Teatrului ,,Fani Tardini” din Galați. 

 Mulțumim Domnului și Sfintei Fecioare Ma-

ria Neprihănit Zămislite pentru aceste două zile specia-

le, edificatoare pentru minte și suflet! Tota pulchra es, 

Maria! 
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Hălăucești: Sfânta Liturghie de mulțumire cu fraţii 

studenţi  

Hălăucești:  
Sfânta Liturghie de mulțumire cu frații studenți  

D 
uminică,10 decembrie, frații 
studenți, însoțiți de Pr. Mari-
us Bîlha și Pr. Iosif Cadar, au 
fost prezenți în conventul din 
Hălăucești pentru a celebra și 
anima prin cântările lor o Sf. 

Liturghie (la ora 11:00) în mijlocul credincioșilor 
de acolo, pentru a le mulțumi lor și a mulțumi  
împreună lui Dumnezeu, pentru ajutorul materi-
al oferit seminarului în această toamnă, ajutor 
ce a constat în produse agricole și alimente.  
 Această Sf. Liturghie a fost prezidată de 
Pr. Marius Bîlha, împreună cu Pr. Iosif Cadar și 
Pr. Ioan Ciuraru, parohul comunității.   
 La predică pr. Marius ne-a amintit că 
adventul este un timp care ne cheamă la conver-
tire, la sinceritate înaintea lui Dumnezeu și a 
aproapelui, la autenticitate și la schimbarea 
vieții, lucruri realizabile doar dacă ne lăsăm lo-

cuiți de Cuvântul lui Dumnezeu și îi dăm atenție 
și ascultare.  
 La sfârșitul acestei frumoase celebrări, 
părintele paroh a mulțumit părintelui rector, 
părintelui vicerector și tuturor fraților studenți 
pentru inițiativa lor și pentru frumoasa animare 
a Sf. Liturghii, invitându-ne să fim pe mai depar-
te alături de această comunitate prin rugăciunea 
noastră. De asemenea, părintele rector a expri-
mat gândurile și sentimentele de mulțumire și 
recunoștință în numele întregii comunități, 
amintind faptul că seminarul nostru trăiește 
efectiv din providență, experimentând din plin 
această grijă a lui Dumnezeu și caritatea credin-
cioșilor. Caritatea și recunoștința transformate în 
laudă către Dumnezeu aduc roade. Salutându-i 
din toată inima pe credincioșii din Hălăucești, i-a 
invitat la apropiatul concert de Crăciun susținut 
de frații studenți la Institutul Teologic din Ro-

man.   
 După Sf. Liturghie, frații con-
ventului din Hălăucești ne-au invitat 
la o agapă frățească pregătită special 
pentru noi cu această ocazie, un mo-
tiv în plus de a mulțumi din nou pă-
rintelui guardian, Bernardin Duma, și 
tuturor fraților conventului pentru 
frumoasa lor ospitalitate.  
 Aceasta ne îndeamnă și ne 
face mai conștienți să vedem darul și 
grija lui Dumnezeu pentru noi și să 
fim recunoscători pentru aceasta. 
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Zi de reculegere comunitară 
 

...La sfârșitul vieții noastre vom fi judecați  

despre iubire” (Sf. Ioan al Crucii) 

Î 
n cursul după-amiezii zilei de Joi, în vederea 

pregătirii pentru sărbătoarea nașterii lui Isus, 

frații studenți de la Roman au avut posibilita-

tea, cu ajutorul meditației pe care a ținut-o pr. 

Alois Moraru, să mediteze mai mult la dru-

mul pe care au fost chemați să-l urmeze. Pă-

rintele a menționat faptul că și preoții și persoanele 

consacrate au nevoie de alimentare; suntem ocupați 

zilnic cu diverse activități pe care nu le putem duce 

la îndeplinire dacă nu avem dispoziția necesară, dacă 

suntem obosiți. Singura persoană care ne poate ali-

menta ca să mergem înainte și să îndeplinim toate 

activitățile în care suntem angajați este Cristos; fără 

El nu putem face nimic.  

 Vedem și suntem conștienți de ceea ce se 

întâmplă, astăzi, cu bisericile și credincioșii care le 

frecventau. Biserici din ce în ce mai goale; unele 

transformate în restaurante, altele în hoteluri, iar al-

tele în săli de spectacole. Pe credincioșii care înainte 

frecventau biserica îi vedem, astăzi, trăindu-și viața 

după propriile reguli, lăsând bisericile goale.  

 Trebuie să ne întrebăm dacă nu cumva am 

contribuit și noi la îndepărtarea acestora, atât prin 

cuvinte cât 

și prin 

exemplul pe 

care l-am 

dat și încă îl 

dăm.  

 Oa-

menii au 

nevoie de 

Dumnezeu; 

au nevoie 

de persoane 

care să îl facă cunoscut. Înainte de toate, oamenii au 

nevoie de preoți, nu de ingineri sau de alte calități pe 

care, aceștia, le-ar putea deține. Preotul trebuie să 

predice, atât prin exemplu cât și prin cuvânt, ceea ce 

Dumnezeu ne cere, și anume: Să iubești pe Domnul 

Dumnezeul tău din toată inima ta.. și pe aproapele 

tău ca pe tine însuți. În fața lui Dumnezeu nu ne vom 

prezenta cu banii, faima sau achizițiile pe care le 

avem în această viață; dar, ne vom prezenta cu fapte-

le pe care le-am făcut și vom fi judecați în funcție de 

ele și de iubirea pe care am arătat-o celui de lângă 

noi. 

 Îndemnurile pe care 

le-am primit și suntem chemați 

să le urmăm, la sfârșitul acestei 

meditații, sunt următoarele: 

- trezește visătorul din tine; 

- trezește căutătorul din tine; 

- trezește artistul din tine! 

 Ziua și meditația le-am 

încheiat cu adorarea Preasfân-

tului Sacrament, prilej prin 

care, fiecare i-am mulțumit lui 

Isus și i-am cerut să ne lumine-

ze pașii pe drumul pe care l-am 

ales să îl urmăm și să fim 

exemple vii pentru cei din ju-

rul nostru. 
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Slujitorul lui Dumnezeu,  

părintele Anton Demeter 

Î 
n cadrul Sf. Liturghiei de astăzi, 17 decem-

brie, a treia duminică din Advent şi 

„duminica bucuriei”, întreaga comunitate 

formativă şi academică de la Institutul Teolo-

gic din Roman l-a comemorat pe Slujitorul 

lui Dumnezeu Pr. Anton Demeter, în preajma 

împlinirii a 11 ani de la moartea sa (ce va fi pe 20 

decembrie). Împreună cu fraţii, la Sf. Liturghie au 

participat numeroşi credincioşi, din satul natal al 

părintelui şi din alte localităţi, care l-au cunoscut şi l-

au întâlnit cel puţin o dată şi s-au simţit edificaţi sau 

ajutaţi de mărturia, sfatul şi rugăciunea sa.  

 Sfânta Liturghie a fost prezidată de Pr. Blă-

juț Cristian, vicepostulator al cauzei de beatificare 

părintelui (iniţiată în anul 2014), recunoscut canonic 

drept slujitor al lui Dumnezeu. 

 În cadrul omiliei, Pr. Cristian a reliefat vir-

tuţile părintelui, între care umilința, marea sa cre-

dinţă şi încredere în Dumnezeu, ce l-a condus 

spre sfințenie, sfinţenie vădită încă din timpul 

vieţii sale. Părintele Anton, a fost un frate plin de 

evlavie și umilință, rămânând viu și astăzi în ini-

mile şi memoria fraţilor şi a credincioșilor: gân-

dindu-ne la părintelui şi rugându-ne, putem şi 

trebuie să schimbăm ceva în noi. Părintele a deve-

nit o imagine a trăirii la prezent a credinţei şi a  

virtuților eroice creştine; în timpul vieții sale, fra-

ții, elevii și mulți credincioși veneau cu bucurie în 

camera sa, cerându-i sfatul, binecuvântarea şi ru-

găciunea, chiar rugându-se împreună cu părintele 

(rugăciunea Rozariului și alte rugăciuni) şi deve-

nind parcă mai plini de evlavie și de o pace sufle-

tească ce se reflecta mereu pe chipul părintelui. Cei 

care îl vizitau, spuneau deseori despre el că este un 

sfânt; dar el, negând cu blândețe, afirma că este doar 

„un pumn de țărână” din care Dumnezeu l-a creat pe 

om după chipul și asemănarea Sa.  

 Asemenea Mariei, care în faţa îngerului con-

firmă dăruirea ei totală lui Dumnezeu prin cuvintele 

„Iată slujitorea Domnului!”, părintele Anton a întru-

pat eroic în viaţa lui această virtute a slujirii şi a dă-

ruirii care i-a dat putere pe drumul personal al crucii.  

Părintele Anton a acceptat voința lui Dumnezeu în 

toate, a făcut ca acel „Facă-se voia Ta!” din rugăciu-

nea domnească să devină crezul său personal de 

viaţă, în ciuda a ceea ce a avut de suferit în închisori-

le comuniste, cu consecinţe în toată viaţa sa 

(rămânând paralizat, ţintuit într-un scaun cu rotile 47 

de ani, până la moarte).  

 În finalul predicii, părintele Cristian a adre-

sat invitaţia de a ne întreba: Noi ce am învățat din 

viața celor dinaintea noastră, din viața părintelui An-

ton? Să-i lăudăm, să-i cinstim pe înaintașii noștri, 

dar nu numai cu vorba, ci cu viața noastră, asemenea 

părintelui Anton! 

 Slujitorul lui Dumnezeu Pr. Anton Demeter 

rămâne un exemplu de viață de sfinţenie, de umilin-

ță, pentru frații Provinciei Franciscane și pentru toți 

oamenii de bunăvoință care l-au cunosut. De aceea, 

suntem invitaţi să ne rugăm Domnului, invocând 

mijlocirea sa, pentru a fi cât mai curând ridicat la 

cinstea altarelor prin beatificare.  
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Institutul Teologic:  

2 seri de concert şi poezie  

Dumnezeu coboară … Să cântăm bucuria de a dărui!  

Î 
n zilele de 16 şi 

17 decembrie, 

începând cu ora 

17:00, în capela 

Institutului Teolo-

gic Romano-

Catolic Franciscan din 

Roman, corul Joculatores 

Domini şi corul Speranţa, 

al copiilor din parohia 

Buruieneşti, au susţinut 

concertul tradiţional de 

Crăciun intitulat 

„Dumnezeu coboară … 

Să cântăm bucuria de a 

dărui”.  

 De ce coboară 

Dumnezeu? Deoarece El, 

care îmbogăţeşte pe alţii, 

se face sărac, căci pri-

meşte sărăcia naturii mele ome-

neşti, ca eu să mă îmbogăţesc cu 

dumnezeirea lui. El, care este pli-

nătatea, se goleşte pe sine de glo-

ria sa pentru un timp, ca eu să fiu 

părtaş la plinătatea sa (Grigore din 

Nazianz). Şi cum putem învăţa să 

dăruim? Învăţăm să dăruim, spu-

nea un frate, dăruindu-ne mai întâi 

pe noi înşine. Am vrut şi noi să 

dăruim din bucuria noastră celor 

prezenţi şi să-i aducem recu-

noştinţă lui Dumnezeu pentru da-

rul mântuirii făcut prin Pruncul 

coborât în ieslea săracă din Betle-

em.  

 Corul fraţilor studenţi şi 

acela al copiilor din Buruieneşti au 

fost dirijate de fratele Iulian-

Robert Ţâmpu, acompaniat de 

fratele Petru Vârgă (orgă), fratele 

Cristian-Petru Pal (chitară clasică), 

fratele Marian-Emanuel Vătămă-

nelu (fluer), fratele Marius Andrei 

(trianglu), fratele Mihai Oprea 

(percuţie), fratele Emanuel Piţa 

(tamburină), iar soliştii vocali au 

fost: fratele Mihai Cherecheş, fra-

tele Narcis Laslău, fratele Emanu-

el Cătălin şi fratele Cristian Iştoc.  

 Prima seară de concert a 

fost destinată în special tuturor 

copiilor, adolescenţilor şi tinerilor 

din diferite centre sociale laice şi 

ecleziale (atât în Roman, cât şi în 

împrejurimi) unde, începând cu 

anul 2016, fraţii sunt implicaţi, 

într-un mod activ, în diverse acti-

vităţi pastorale şi de voluntariat. 

 Aceştia au venit într-un 

număr semnificativ; prin cânt şi 

poezie, am dorit să împărtăşim cu 

ei bucuria veştii celei mai mari de 

la Betleem, când Dumnezeu co-

boară către creatura sa, se apropie 

de om. La începutul concertului 

din această primă seară, am avut  

bucuria ca „lumânarea bucuriei”, 

din a treia duminică din Advent 

(care ne aminteşte de  lumina păcii 

de la Betleem), să ne fie aprinsă de 

grupul de scoutişti din parohia din 

Hălăuceşti.  

 Vin cântând de sărbători 

cete de colindători!... Pe aceste 

versuri ni s-au alăturat copiii de la 

corul Speranţa. Cu glasurile lor 

calde, au reuşit să readucă în ini-

mile noastre bucuria şi pacea care 

domneau în ieslea din Betleem. 

Mesajul gingaş a fost acel de a ne 

apropia de iesle şi a prinde mâna 

gingaşă a lui Isus, pentru ca să 

redescoperim bucuria de a trăi şi 

de a dărui!    

 La sfârşitul acestei prime 

seri de concert, părintele rector 

Marius-Petru Bîlha, chemându-i 

pe toţi copiii participanţi în jurul 

ieslei lui Isus le-a adresat lor şi 

apoi tuturor o invitaţie: de a păstra 

lumina bucuriei în suflete şi de a o 

purta acolo unde fiecare dintre noi 

trăieşte.  

 Apoi a mulţumit tuturor 

celor prezenţi: fraţilor studenţi 

care s-au ocupat de întreaga pregă-

tire în vederea concertului, corului 

Speranţa, binefăcătorilor şi, nu în 

ultimul rând, tuturor copiilor pre-

zenţi care, la sfârşitul concertului, 

şi-au exprimat dorinţa  de a fi mi-

sionari ai bucuriei.  
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Dumnezeu coboară … Să cântăm bucuria de a dărui!  
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 Duminică, 17 decem-

brie, a avut loc a doua serată de 

concert, începând tot cu orele 

17:00. Concertul a fost destinat 

tuturor credincioşilor care au 

dorit să participe şi să împartă cu 

noi o fărâmă din bucuria şi fru-

museţea Crăciunului.  

 La concert a fost prezent 

şi Dl. Ciprian Dumea, jurnalist al 

postului de televiziune TVR1, 

pentru emisiunea Universul cre-

dinţei, care a luat imagini pentru 

un reportaj pe marginea acestui 

eveniment.  

De asemenea, am avut bucuria 

de a-l avea prezent în această 

seară pe Părintele Provincial Te-

ofil Petrişor care ne-a transmis 

mesajul său, invitându-ne să ne 

bucurăm de adevărata bucurie a 

Crăciunului, izvorâtă din faptul 

că Dumnezeu ne-a iubit şi ne 

iubeşte prin Fiul Său.  

 Bucuria cea mai sfântă 

este faptul că Dumnezeu este cu 

noi. De aceea, să nu fim bucuroşi 

doar o dată pe an, în pragul Cră-

ciunului, ci în fiecare zi. Astăzi, 

Isus nu mai  caută o grotă sau o 

casă, caută un suflet care să-l 

primească şi o inimă care să-l 

iubească. Crăciunul cu adevărat 

trăit este cel dăruit.  

 Aducem un gând de 

mulţumire tuturor celor care în 

aceste două zile, cu bucurie şi 

mult drag, au călcat pragul casei 

noastre, pentru a asculta colinde-

le noastre şi pentru a ne ajuta, 

prin prezenţa şi afectul lor, să 

trăim Crăciunul din acest an într-

un mod special: ca misionari ai 

bucuriei Betleemului, o bucurie 

împărţită şi sporită prin cântec, 
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...misionari ai bucuriei Betleemului... 


