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SEMINARISTUL ÎNTRE DEJA I ÎNC  NU…
 Dup  o vacan  cu experien e bogate din 

punct de vedere uman i spiritual pentru majoritatea 
membrilor comunit ii noastre, ne-am adunat la finalul 
lunii septembrie pentru a ne preg ti casa la propriu dar 
i la figurat pentru începerea unui nou an de experien e 

tr ite lâng  Isus, la coala Sa. Spun la propriu deoarece 
câtva zile au fost dedicate, a a cum 
este normal, cur eniei generale 
dar i unor lucr ri de renovare în 
Seminarul nostru, iar la figurat 
deoarece am avut bucuria de a face 
trei zile de retragere spiritual  la 
Vadu Cri ului, experien  ce ne-a 
schimbat –într-un anume fel– pe 
fiecare dintre noi.

Dac  a  sta s  m  gândesc la 
evenimentele marcante din a a-zisa 
vacan  care a trecut, cu siguran  
m-a  opri la cel care a însemnat 
cel mai mult pentru echipa de 
formatori a Seminarului nostru, 
respectiv Întâlnirea rectorilor i a 
vicerectorilor din seminarele greco-
catolice din Europa, eveniment 
desf urat la Pre ov, în Slovacia 
i despre care ne vorbe te Fr. 

Florin în paginile ce urmeaz . A  
sublinia totu i, faptul c  este un 
eveniment deosebit de important 
pentru cunoa terea i împ rt irea experien elor i a 
tr irilor fiec reia din comunit ile seminariale ale c ror 
reprezentan i au fost prezen i. Au fost câteva zile în care 
am reu it s  împ rt im din tr irile celor care au aceea i 
credin  ca i noi, au acela i rit ca i noi, au aceea i 
preocupare ca i noi: formarea viitoarelor genera ii de 
preo i ai Bisericii lui Cristos – mare lucru! 

Am realizat în aceste zile faptul c , de i greco-
catolicii din alte ri nu întâmpin  exact acelea i 
probleme ca i noi, cei din România, confrunt rile cele 
mai importante sunt cele ale Bisericii în general, în zilele 

noastre. De subliniat c  exist  tot timpul mai multe motive 
de încurajare i de bucurie care, de altfel, ne ajut  s  
mergem înainte i s  lupt m. Chiar dac  lumea de ast zi 
marginalizeaz  tot mai mult aspectele legate de credin , 
accept  tot mai greu ceea ce Biserica propune ca stil de 
via , merit  s  batem în continuare la u ile sufletelor. Dac  

nu deschid prima dat , sunt anse 
s  deschid  mai apoi. i probabil 
aceasta este cea mai mare provocare 
pe care o întâmpin m noi, cei care 
ne afl m pe drumul form rii pentru 
a deveni ucenici ai lui Cristos –unii 
preo i deja, al ii înc  nu– s  continu  
s  batem la u  f r  a fi dezam gi i 
de r spunsurile negative.

Cristos are nevoie de ucenici 
insisten i care s  dovedeasc  prin 
propria via  c , merit  s  mergi 
al turi cu El. Are nevoie de apostoli 
care s  mearg  pân  la marginile 
p mântului pentru a duce vestea 
cea bun , apostoli care, înainte de a 
transmite altora bucuria evangheliei, 
s  o tr iasc  în prima persoan . Isus 
are nevoie de oameni puternici care 
s  lupte cu to i du manii i, folosind 
puterile primite de la El, s  înving . 
Isus are nevoie de instrumente! 
De fapt lupta este a Lui. i a fost 

câ tigat . Lupta noastr  este înc  în derulare i trebuie s  
fie câ tigat  în fiecare zi, iar acest lucru depinde doar de 
capacitatea noastr  de a folosi armele care ne sunt date. 
Depinde de m sura în care vom reu i a ne l sa condu i de 
St pânul nostru. Fac -se voia Ta!

Cu siguran  c  fiecare experien  prin care trece 
omul î i las  amprenta asupra sa. A a au m rturisit i 
seminari tii no tri care au tr it diferite experien e în lunile 

(continuare în pag. 2)

Pr. Anton CIOBA
Rector
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de vacan , în care au dus vestea cea bun  mai departe. 
Persoanele care le-au întâlnit au devenit mae tri de 
via , iar anul pe care l-am început împreun  va fi tr it 
la lumina acestor experien e, inând cont de ceea ce am 
ob inut de la persoanele pe care le-am întâlnit. Preotul 
este o persoan  care tr ie te din plin rela iile cu oameni 
din toate domeniile i mediile sociale. Este o persoan  
înconjurat  de diminea a pân  seara de alte persoane. 
Acestea devin purt toare de veste bun  în m sura în care, 
fiecare dintre noi, reu im s  o transmitem. Adesea spun c  
nici într-un document magisterial i cu atât mai pu in în 
Sfânta Scriptur , nu se vorbe te de voca ie de seminarist. 
Nu exist  o astfel de voca ie pentru c  seminaristul este 
cel care va deveni preot. Este chemat s  devin  preot, 
de aceea devine imperios necesar  identificarea înc  de 
pe acum cu modelul Suprem al preotului i al fiec rui 
cre tin: Isus Cristos, Marele Preot. Poate de aceea devine 
uneori mai greu acest parcurs de discern mânt, pentru 
c  seminaristul se afl  tot timpul între deja i înc  nu. 

Deja trebuie s  se identifice cu preotul, s  tr iasc  de pe 
acum via a pe care, mai apoi, ca preot, o va tr i: via  de 
rug ciune, de sacrificiu, de fapte bune, de studiu, de bun 
duhovnic, i tot ceea ce mai implic  preo ia i toate acestea 
de i înc  nu este preot. Toate dubiile legate de întrebarea 
dac  Dumnezeu ne-a ales sau nu s -i fim ucenici apropia i 
– preo i, se înscriu în aceast  lupt  continu  pentru a putea 
s  renun m la voin a i dorin ele noastre pentru a-i face 
loc lui Dumnezeu i harului S u s  lucreze în noi, pentru 
a ne transforma în fiecare zi în instrumente utile pentru 
Împ r ia Sa.

i pentru a sublinia importan a form rii cât mai 
adecvate a viitoarelor genera ii de preo i, am bucuria 
s  anun  faptul c  la finalul lunii august a anului 2016, 
Seminarul nostru din Oradea va fi gazda întâlnirii anuale 
a formatorilor din seminarele greco-catolice din Europa. 
To i cei prezen i la Pre ov s-au ar tat încânta i de acest 
lucru, mai ales c  Biserica noastr  are o istorie demn  de 
a fi cunoscut , iar românii sunt recunoscu i peste tot ca 
ni te gazde bune.

DESCHIDEREA ANULUI UNIVERSITAR 
Pentru studen ii de la Facultatea de Teologie 

Greco-Catolic , Departamentul Oradea, din 
cadrul Universit ii „Babe  Bolyai” Cluj-Napoca, 
deschiderea festiv  a anului universitar 2015-2016 a 
avut loc luni, 28 septembrie a.c.

Evenimentul a început la ora 8:00 cu Sfânta 
i Dumnezeiasca Liturghie celebrat  de PS Virgil 

Bercea, în Biserica Seminarului, împreun  cu 
formatorii, profesorii, seminari tii i studen ii 
Departamentului. În cuvântul de înv tur , 
Preasfin ia Sa a subliniat importan a istoriei noastre, 
eviden iind c  este necesar s  cunoa tem de unde 
venim, pentru a ti încotro ne îndrept m. 

Dup  Sfânta Liturghie, 
momentele oficiale au 
continuat în Aula Magna a 
Seminarului, unde bucuria 
a constituit laitmotivul 
festivit ii. PS Virgil a 
insistat, în discursul s u, 
asupra reflexiei personale 
referitoare la voca ia 
fiec ruia i c  trebuie, 
la modul imperativ, s  
în elegem ce presupune cu 
adev rat chemarea. Acest 
drum este unul dificil i 
presupune mult efort i 
responsabilitate, îns  doar 
acceptarea crucii ne va 
aduce bucuria, a ad ugat 
Preasfin itul. 

De asemenea, directorul Departamentului 
Facult ii noastre, lect. dr. Ionu  Popescu ne-a vorbit 
conving tor despre rolul colii în transformarea 
fiec ruia dintre noi din ceva în cineva i ne-a 
îndemnat pe to i, atât pe noi, studen ii, cât i corpul 
profesoral, s  g sim i s  tr im bucuria în tot ceea 
ce facem.

Cu ocazia începerii acestui an universitar, 
ur m studen ilor Facult ii de Teologie Greco-
Catolic  din Oradea un parcurs binecuvântat, înso it 
de Spiritul Sfânt!

REDAC IA
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PENTRU CE SE AFL  UN TÂNAR ÎN SEMINAR
Mai înainte de a intra în subiectul medita iei 

s -i mul umim Mântuitorului nostru Isus Cristos care 
timp de trei ani i-a preg tit pe Sfin ii Apostoli pentru 
marea lor misiune, instruindu-i cu bun tate i r bdare. 
S  privim i s  vedem în apostoli modelele noastre de 
imitat în via a de Seminar. 

 Sfântul Bernard ,aflat în m n stire, se întreba 
mereu: „Bernarde, ce-i cu tine aici, ce cau i, de ce ai 
venit aici?”. Aceea i întrebare trebuie s  i-o pun  
mereu fiecare seminarist: Cu ce scop sunt în Seminar? 
Pentru ce am venit aici?

 Isus Cristos, Fiul lui Dumnezeu întrupat, ar 
fi putut s  evangelizeze lumea i s  o converteasc  
prin puterea i cuvântul s u dumnezeiesc înt rite de 
minuni uluitoare. Dar El nu procedeaz  a a, ci într-o 
manier  uman : se mul ume te s  
preg teasc  ni te ucenici, apoi îi 
trimite în lume s  propov duiasc  
Evanghelia. Cu dragoste i 
r bdare le explic  înv tura Sa, îi 
dojene te pentru c derile lor pentru 
a-i corecta, îi formeaz  încetul cu 
încetul la o via  de renun are, de 
zel, de sacrificiu, de d ruire în 
slujirea altora, de perfec iune. Cei 
doisprezece apostoli sunt oameni 
simpli, cu destule imperfec iuni, 
dar sunt ata a i trup i suflet de 
Înv torul lor. Sunt ascult tori 
i aten i la înv turile pe care le 

primesc, de i, cu toat  bun voin a 
lor nu vor reu i s  în eleag  i s  
urmeze perfect aceste înv turi 
pân  la coborârea Spiritului Sfânt.

 Seminarul nu este altceva 
decât coala lui Isus Cristos pe care 
au urmat-o i apostolii, o coal  în 
care se predau acelea i înv turi 
i în care se practic  spiritul de 

disciplin  i pietate, inspirat de înv tura lui Isus 
Cristos. Iar un tân r care a auzit chemarea Domnului 
i a venit în Seminar, trebuie s -l simt  permanent pe 

Cristos în preajma sa, s -i asculte cu bucurie i docilitate 
înv tura spre a deveni un „apostol” bine preg tit i 
destoinic. Pentru cel care nu vede în Seminar coala lui 
Isus Cristos, Seminarul se transform  automat într-un 
simplu internat, dac  nu cumva chiar mai grav pentru 
unii, care se simt ca într-o carantin  sau închisoare, în 
care se sufoc  i în care seminari tii î i petrec anii, f r  
a se întreba m car o dat : Ce caut eu aici?

 Conciliul Tridentin a hot rât ca aceste institu ii 
destinate s  dezvolte i s  cultive chem rile la preo ie 
s  se numeasc  Seminarii. Acest lucru ne reaminte te 
i Conciliu Vatican II, când în Optatam Totius spune: 

„În Seminariile înfiin ate pentru a cultiva germenii 
voca iei, elevii s  fie preg ti i s -l urmeze pe Cristos cu 
sufletul generos i inim  curat ”. Este absolut necesar 
ca aceast  s mân  a chem rii la preo ie s  se cultive 
i s  se dezvolte într-un Seminar, adic  într-un climat 

de t cere i rug ciune, într-un loc retras, izolat pe cât 
posibil de zgomotul, de agita ia i distrac ia lumii.

 A a cum este necesar ca sem n torul s  ascund  
s mân a în p mânt ca într-un mormânt;  altminteri dac  
o las  la suprafa  nu poate s  dea road , o m nânc  
p s rile, o arde soarele, sau o ia vântul. S mân a 
îngropat  de sem n tor în p mânt se despoaie de 
coaj , putreze te, sufer  un fel de moarte, ca preludiu 
misterios al vie ii noi. „Dac  bobul de grâu c zut în 
p mânt nu moare, spune Isus, r mâne singur, dar dac  

moare aduce rod îmbel ugat”. 
Aceea i lege trebuie s  o urmeze 
s mân a chem rii la preo ie, care 
se cultiv  în Seminar. Seminaristul 
trebuie s  se despoaie de omul cel 
vechi pentru a se transforma într-
un om nou. La acestea ne îndeamn  
i Sfântul Pavel în scrisoarea c tre 

Coloseni: „Despuia i-v  de omul 
vechi i îmbr ca i-v  cu omul cel 
nou”.

 Fiecare seminarist 
intr  în Seminar cu anumite 
înclina ii necuviincioase, cu 
anumite defecte, cum ar fi: 
dezordine în gândire i în munc , 
lene, l comie, senzualitate, lips  
de respect i de dragoste fa  de 
cei din jur, spirit de neascultare i 
mândrie. De toate acestea trebuie 
s  se despoaie, pentru toate acestea 
trebuie s  moar  ca s mân a în 
p mânt. Dar s mân a din p mânt 
nu moare decât în aparen , mai 

exact moare din ea ceea ce este nefolositor, dar r mâne 
germenul care hr nindu-se cu substan ele din p mânt, 
cre te, iese la suprafa , devine o plant  nou , verde, un 
copac maiestuos nou, un spic înc rcat cu boabe.

 Minunat  imagine a ceea ce trebuie s  se 
întâmple în Seminar. Germenul voca iei, hr nit cu 
c ldura i cu harurile din Seminar, se dezvolt  încetul 
cu încetul pentru ca la sfâr itul anilor din Seminar 
s  se înal e un preot, aceast  lucrare frumoas  a lui 
Dumnezeu, arbore mistic plantat în gr dina Bisericii, 
pentru a produce roade de har, un preot care din sfin enia 
acumulat  în Seminar va împ rt i i sufletelor la care 
va fi trimis. Dar noi tim c  din acela i p mânt r sar 
plante ce se deosebesc între ele. Unele f r  sev , debile, 
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SLUJBA PARASTASULUI PENTRU PR. CORIOLAN BUZA IU

slabe, altele frumoase, verzi, viguroase.
 A a se întâmpl  i în gr dina Bisericii, unii 

preo i sunt plini de zel apostolic,viguro i,al ii anemici, 
slabi. Totul depinde de felul sau modul în care 
seminaristul i-a petrecut ani în Seminar. Cel care a fost 
infidel harului chem rii va fi un preot anemic (dac  va 
ajunge s  fie consacrat), debil, care va încurca lumea în 
preo ie a a cum a încurcat lumea i în Seminar. Cine în 
Seminar este fidel chem rii i va ti s  profite de ce îi 
ofer  Seminarul, va fi un preot care va aduce cinste i 
bucurie Bisericii.

 S  nu ne am gim i s  ne închipuim c  un 
seminarist care a pierdut timpul în Seminar, va face 
minuni de zel ca preot. Dac  a fost egoist i lipsit de 
aten ie i de dragoste fa  de colegii i  formatorii din 
Seminar i profesorii din facultate, ca preot va fi altfel? 
Dac  a fost neascult tor, lene , dezordonat în Seminar, 
ca preot va fi harnic i ordonat? Dac  în Seminar, 
unde avea timpul i condi iile pentru a- i însu i multe 
cuno tin e necesare, nu a citit, nu s-a preocupat pentru 
perfec ionare, cu atât mai pu in se va ocupa cu aceasta 
ca preot; i toate aceste defecte i   multe altele, pe 
care le l s m acum neamintite, nu vor disp rea ci 
dimpotriv , vor cre te odat  cu vârsta.

 F r  îndoial  c  sârguin a pe care o depune un 
seminarist în anii pe care-i petrece în Seminar în a se 
forma din punct de vedere uman, intelectual, spiritual, 
este în raport direct propor ional cu ideea pe care o are 
despre sfânta preo ie pentru care se preg te te.

 „Cât de mare i de vrednic  de cinste este 
misiunea preotului!, se minuneaz  Tomas Kempis 

autorul Imita iunii lui Cristos. Lui i-a fost dat ca prin 
cuvintele sfinte s -L consacre pe Domnul m ririi, 
s -L binecuvânteze buzele sale, s -L in  în mâini, 
s -L consume i s -L dea i altora. Dac  Dumnezeu ar 
descoperi complet omului demnitatea preotului, poate 
c  omul ar muri, n-ar putea suporta atâta m re ie”. 

„Persoana preotului este sfin it , spune 
Papa Ioan al XXIII-lea , a devenit sfin it  în ziua 
hirotoniri, deoarece, dup  cum spune Sf. Ioan Gur  
de Aur, Dumnezeu Cel Preabun i-a d ruit preotului 
puteri pe care n-a voit s  le dea nici îngerilor i nici 
arhanghelilor”. Referindu-ne la via a preo easc , se 
în elege, spune acela i Pap , c  aceast  via  trebuie s  
fie sfânt . Mai mult ca oricui, Isus adreseaz  preotului 
cuvintele: „Fi i des vâr i i precum Tat l vostru din 
ceruri des vâr it este”.

 Lumea în care tr im este o lume bolnav , 
asaltat  de multe p cate, de necredin . Aceast  lume nu 
poate avea alt medic care s  o vindece decât pe Cristos, 
iar voi preg tindu-v  s  deveni i preo i, v  preg ti i s  
deveni i infirmierii lui Cristos i s  reda i lumii valorile 
supranaturale i ve nice. Biserica v  a teapt  i î i pune 
în voi mari speran e.

 În Seminarul care se vrea a fi retras de la 
zgomotul lumii, a eza i la picioarele lui Isus, ca Maria 
din Betania, voi a i ales partea cea bun . V  îndemn s  
nu v  scape niciunul din cuvintele lui Isus, ca s  pute i 
mai târziu s -L vesti i lumii.

Pr. Anton RUS
Asistent spiritual 

Se împlinesc ase ani de când bunul i dragul 
nostru p rinte spiritual Coriolan Buza iu a plecat 
dintre noi în Casa Tat lui Ceresc. A plecat dup  
o perioad  de suferin  pe care, suntem siguri c  
Dumnezeu a valorificat-o a a cum trebuie. Nu mai 
este printre noi dar de fiecare dat  când celebr m 

Sfânta Liturghie îl avem în gând i în rug ciune. Nu 
mai este printre noi dar în fiecare miercuri dup -
amiaza, la programul de spiritualitate, ne amintim de 
prezen a lui continu  i de disponibilitatea dânsului 
de a sta cu noi i de a ne asculta ca un adev rat 
p rinte bun.

Ne-am amintit în mod deosebit de el în ziua 
de luni, 9 noiembrie, ziua în care, în urm  cu ase 
ani, a b tut la u ile Împ r iei celui pe care l-a slujit 
în via a sa ca inginer i apoi ca preot. Am celebrat 
Sfântul Parastas în amintirea i pomenirea celui care 
este acum al turi de Tat l i care se bucur  de fiecare 
dat  când ne gândim la el.

Domnul s  îl fericeasc  al turi de cei drep i i 
s  îi asculte toate rug ciunile care continu  s  le fac  
pentru noi!

Dumnezeu s  îl ierte i s  îl odihneasc  în 
pace!

REDAC IA
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ÎNTÂLNIREA FORMATORILOR 
În perioada 22-25 august 2015, s-a desf urat la 

Pre ov, în Slovacia, prima întâlnire a responsabililor i 
formatorilor Seminarelor greco-catolice din Europa. 
Cu acest  ocazie au participat invita i din Germania, 
Ucraina, Ungaria i România, cu speran a explicit  
ca, în viitor, acest orizont s  fie cât mai larg i deschis 
spre toate Seminarele greco-catolice. Au participat 
Pr. Oleksandr Petrynko, rectorul Colegiului Oriental 
din Eichstätt – Germania, Pr. Thomas Kremer, 
vicerectorul aceluia i colegiu, Pr. Ihor Boyko, rectorul 
Seminarului Greco-Catolic din Lviv – Ucraina, Pr. 
Mikhaylo Lesiv, vicerectorul Seminarului din Lviv, Pr. 

Soltesz Janos, rectorul Seminarului din Nyregyhaza 
– Ungaria, Pr. Miklos Verdes, prefect al aceluia i 
Seminar, rectorul Seminarului din Uzhgorod - Ucraina, 
Pr. Anton Cioba, rectorul Seminarului din Oradea, 
Florin Bode, vicerectorul Seminarului din Oradea, 
împreun  cu gazdele noastre Pr. Miroslav Dancak, 
rectorul Seminarului din Pre ov, Pr. Iozef Urvinitka, 
vicerectorul Seminarului din Pre ov, precum i ceilal i 
formatori ai Seminarului.

Cele patru zile, bogate i diversificate, s-au 
desf urat dup  urm torul program: Sâmb t  22.08 – 
sosirea invita ilor, participarea, împreun  cu Ps. Jan 
Babyak, Arhiepiscop i Mitropolit al Bisericii Greco-
Catolice din Slovacia i PS John Stephen Pazak, 
episcopul comunit ii greco-catolice slovace din 
Canada, la consacrarea noii biserici de lemn din Lutina, 
o a ezare aflat  la circa 30 de kilometri de Pre ov i 
unde activeaz  o important  comunitate greco-catolic  
din Slovacia.

Duminic  23.08 – în diminea a zilei am participat 
la Liturghia solemn  din aceea i localitate, cu ocazia 
s rb torii Adormirea Maicii Domnului, celebrat  
de Înalt Preasfin itul Jan Babyak, împreun  cu PS 
John Stephen Pazak, IPS Kocsic Fülöp, Mitropolitul 
Arhieparhiei de Hajdúdorog – Ungaria, PS Peter 
Rusnák episcop de Bratislava, PS Milan Chautur, 
episcop eparhial de Košice, dup  care am luat prânzul 
i am f cut o scurt  vizit  a bazilicii. Dup  întoarcerea 

la Pre ov, a avut loc cina, în timpul c reia fiecare rector 
de Seminar a f cut o scurt  prezentare a Seminarului pe 
care îl reprezint .

Luni 24.08 – 
în cursul dimine ii 
a avut loc plecarea 
spre Litmanova, un 
important centru 
de pelerinaj marian 
al Eparhiei de 
Pre ov, unde la ora 
10.30 a avut loc 
Sfânta Liturghie. 
Dup  prânz, au 
avut loc cele dou  
conferin e propuse 
de organizatori: 
P a t e r n i t a t e a 
spiritual  în Biserica 
antic , sus inut  
de Pr. Marko 
Durlak, unul dintre 
p rin ii spirituali 
ai Seminarului din 
Pre ov i Formarea 
so iilor viitorilor 

preo i, sus inut  de Juraj Terek, prefect al Institutului 
Teologic Interna ional din Trumau - Austria, la sfâr itul 
c rora au avut loc discu ii i alte interven ii pe aceste 
teme.

Mar i 25.08 – dup  Sfânta Liturghie de la orele 
7.15, am vizitat cl direa Curiei Episcopale din Pre ov, 
înso i i fiind de IPS Jan Babyak, care ne-a f cut i o 
scurt  prezentare a istoriei i situa iei Bisericii Greco-
Catolice din Slovacia. În final, to i cei prezen i am fost 
înso i i de c tre PS Milan Lach, episcop auxiliar de 
Pre ov i de c tre Pr. Peter Sturak, decanul Facult ii 
de Teologie din Pre ov, într-o scurt  vizit  a cl dirii 
universit ii, recent renovate.

Cu acordul unanim al participan ilor, s-a hot rât 
ca urm toarea întâlnire de acest gen s  se desf oare anul 
viitor în perioada 24-27 august, în România, la Oradea.

Florin BODE
Vicerector
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CONCERTELE DE JOI SEARA

Nu este neaparat nevoie s  gândim a a, pentru 
a p i pe poarta filarmonicii or dene joia la concertele 
stagiunii obi nuite, cu atât mai mult cu cât, tot Platon 
spunea: „Caracterul unui om poate fi judecat dup  
gusturile sale muzicale”. Dar, chiar dac  un caracter 
poate fi modelat mai greu, gustul se poate educa, 
forma, modela, în a a fel încât omul s  devin  ceva mai 
mult decât o simpl  roti  într-un angrenaj consumist. 
În revista online psychologies.ro a fost publicat un 
articol foarte interesant legat de acest subiect, din care 
îmi permit s  extrag un fragment: 

Un creier meloman
Pentru psihologul american Howard Gardner, 

creativitatea muzical  reprezint  una din func iile 
fundamentale ale creierului uman, având aceea i 
importan  ca abilitatea de a vorbi sau de a gândi logic. 
Centrul de Neurobiologia Înv rii din California a 
realizat un experiment cu sprijinul a 50 de copii, cu 
vârste de 3 i 4 ani. Micu ii au fost repartiza i în trei 
grupe; timp de opt luni membrii primului au participat 
la cursuri individuale de pian i canto.

Cei din al doilea au luat lec ii de informatic , 
în timp ce ultimul grup nu a primit nici un fel de 
informa ie specific . Ulterior, copiii au dat teste de 
recunoa tere spa ial  (jocuri puzzle, asamblarea unor 
obiecte). Rezultatul a fost acela c  prima grup  a 
ob inut un scor mai mare cu 31%! Prin urmare, sus in 
speciali tii, ascultarea muzicii de la o vârst  foarte 
tân r  favorizeaz  dezvoltarea circuitelor neuronale în 
zonele responsabile cu reprezentarea spa ial . Nu ne 
r mâ¬ne decât s  g sim armonia care ni se potrive te. 
Vom descoperi, atunci, c  ea nu se ascult  doar cu 
urechile…

Deci, nu doar de educarea unui „bun gust” 
se poate beneficia la concertele filarmonicii, ci i de 
ascu irea capacit ilor intelectuale. 

Joia trecut , Filarmonica ne-a prezentat, a a cum 
ne-a obi nuit, un program echilibrat i variat: Berlioz – 
Uvertura „Regele Lear”, Franz List – „Dans macabru” 
i Robert Schumann – Simfonia a III-a, „Renana”. 

Concertul a fost dirijat de JANKO ZSOLT, dirijor al 
Filarmonicii or dene i al Operei maghiare din Cluj. 

A  vrea s  m  opresc o clipa asupra solistului 
serii, pianistul R ZVAN DRAGNEA. A studiat la 
Universitatea Na ional  de Muzic  din Bucure ti i 
la Hochschule der Künste din Berlin. A ob inut de 
asemenea bursa DAAD – Deutsche Akademische 
Austauschdienst – la Stuttgart i München, în 2001. 
Este distins cu diverse premii na ionale i interna ionale, 
între care: premiul Jeunesses musicales (Bucure ti, 
1993), premiul Mozart (Paris, 1994), Remember Enescu 

(1999), George Enescu (Bucure ti,2003). R zvan 
Dragnea de ine un repertoriu divers i reprezentativ – 
de la Bach la Beethoven i Enescu – sus inând concerte 
i recitaluri în România i în str in tate: Africa de Sud, 

Japonia, Coreea de Sud, Ungaria, Germania, Fran a, 
Italia, Portugalia.

Lucrarea al c rei solist a fost, compus  de 
romanticul Franz List, are un titlu incitant: „Dans 
macabru”. „Nu este nimic lugubru aici, dimpotriv  
(spune solistul într-o conferin  de pres ). Traducerea 
corect  este Dansul mor ii. Cea fran uzeasc  ne duce 
într-o zon  în care nu avem ce c uta. Este, de fapt, o 
parafraz  pentru pian i orchestr , pentru c  numai 
pentru pian a scris destul de multe. Din punctul meu 
de vedere, este o parodie la adresa mor ii”. R zvan 
Dragnea a demonstrat joi seara o profund  în elegere a 
partiturii i a profitat din plin de faptul c  stilul lucr rii, 
spiritul ei, sentimentele care str bat din armoniile, 
frazele, tr irile i dinamica emo ional , se potrivesc 
construc iei sale interioare, temperamentului s u. 
Cineva spunea odat , demult: „Cum e ti, a a cân i, 
cum cân i, a a e ti!” Odat  cu ultimele acorduri ale 
„Dansului macabru”, mi-am spus: „Este cel mai bun 
pianist pe care l-am auzit la Oradea de un an încoace!” 
Tehnica, siguran a, în elegerea, ra ionalitatea îmbinat  
cu natura personal , m-au convins pe deplin c  avem 
de a face cu un pianist de cert  valoare. Îi dorim din 
inima mult succes pe oriunde va cânta i va duce 
mesajul Euterpei!

De altfel, Filarmonica or dean  propune un 
program foarte variat i interesant pentru lunile ce 
urmeaz  pân  la Cr ciun, începând cu con inutul 
programelor, cu prime audi ii, cum ar fi:  Cornel ranu – 
„Siciliana Blues”, Donald Appert din SUA – „Northwest 
Triptych”, Romeo Rîmbu – „Lacul”, pentru sopran  i 
orchestr , sau cu soli ti de cert  valoare na ional  i 
interna ional , cum este violonistul bra ovean Florin 
Ionescu-Gala i, toate acestea împreun  nu fac decât 
s  îmi înt reasc  ideea c  or denii beneficiaz  de 
serviciile (impropriu denumite astfel, dar raportate la 
o realitate crunt , aceea a societ ii consumiste în care 
tr im) unei organiza ii care nu face altceva decât s  
educe gusturile de care pomeneam la începutul acestor 
rânduri, f când referire la Platon: „Caracterul unui om 
poate fi judecat dup  gusturile sale muzicale”. S  fim 
deci al turi de f uritorii de gusturi i s  facem i noi 
dovada c  într-o zi vom putea afirma în fa a Creatorului 
c  am f cut chiar tot ce am putut, pentru a ne modela pe 
noi în ine în primul rând!

Viorel B DICEANU
Anul II

„Muzica este o lege moral . Ea d  suflet universului, aripi gândirii, avânt închipuirii, farmec tinere ii, via  
i veselie tuturor lucrurilor. Ea este esen a ordinii, în l ând sufletul c tre tot ce este bun, drept i frumos”. (Platon)
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EXPERIEN A DE VOLUNTARIAT DIN ITALIA
Cu ajutorul lui Dumnezeu i la îndrumarea pr. 

Rector Anton Cioba, am plecat în data de 19 iulie 
a.c, împreun  cu colegul meu din anul III, Giusepe 
Ghiurc , în ceea ce avea s  fie o experien  de 
neuitat. 

Pornirea a fost duminic  diminea a la ora 7:40 
din aeroportul Timi oara, ajungând în aeroportul 
Bergamo, Italia, la ora 8:30. De acolo am luat un 
autobuz pân  în Torino, unde ne-a a teptat sora i 
cumnatul lui Giusepe. Am mai z bovit câteva ore 
împreun  cu ei, dup  care am luat trenul din Torino 
Centrale spre Cuneo, unde ne-a a teptat o doamn  
foarte simpatic  i cu un nepot de-al ei, care au 
fost foarte amabili i ne-au dus cu ma ina pân  la 
destina ia noastr  final , Santario Sant’Anna di 
Vinadio (cel mai înalt sanctuar din Europa, situat 
la 2035 m altitudine). C l toria a durat aproximativ 
o or , ajungând într-un final, la acest sanctuar, 
unde ne-a întâmpinat, cu mare bucurie i dragoste 
p rintele responsabil cu acest sanctuar, Don Beppe, 
un om înalt sl bu  i foarte vesel. Dup  ce ne-a 
cazat, am f cut cuno tin  cu personalul din hotelul 
sanctuarului, unde urma s  muncim ca voluntari. În 
acel colectiv am întâlnit oameni de toate vârstele, 
plini de bucurie i de iubire i foarte primitori. 
Programul a con inut dou  aspecte formative pentru 
un seminarist:

Primul aspect, adic , cel spiritual era legat 
de participarea zilnic  la Sfânta Liturghie în rit 
latin, care începea la ora 7:00 i inea aproximativ 
35 de minute. Rug ciunea de sear , era de la ora 
21:00 i consta într-o noven  la Sfânta Ana, mama 
Preacuratei Fecioare Maria. În fiecare vineri i 
sâmb t  seara, era a a numita fiaccolata: plecam în 
procesiune din biserica sanctuarului pân  la statuia 
Preacuratei Fecioare Maria spunând rozarul în 
mai multe limbi, inclusiv în limba român . Când 
ajungeam la statuie, se cântau cântece mariane i 
se f cea un foc de unde fiecare î i lua lumin  cu o 
lumânare, dup  care ne întorceam la biseric  unde 
se finaliza tot cu câteva cântece mariane.

 Al doilea aspect, era  legat de voluntariat i 
se desf ura în fiecare zi dup  micul dejun, 8:30, 
pân  la ora 21. În acest interval de timp, serveam 
la restaurant, sp lam farfurii, tacâmuri, oale i 
f ceam cur enie în restaurant. La ora 11:30 aveam 
prânzul, iar de la ora 15 pân  la ora 18 era liber, 
pentru recreere i odihn . Aceast  activitate am 
desf urat-o timp de 4 s pt mâni.

În ultima s pt mân  am fost în campeggio (o 
excursie cu un grup de tineri de diferite vârste în 
care se desf oar  diferite activit i, scopul fiind cel 
de a-l aduce pe tân r cât mai aproape de biseric  i 
de a-l ajuta s  socializeze) cu un grup de 28 de copii 
i tineri care aveau  vârste cuprinse între 10 i 25 de 

ani din parohia San Rocco. Acest grup avea patru 
animatori i patru p rin i care f ceau de mâncare i 
coordonau diferite jocuri i activit i. Fiind pentru 
mine prima experien  de acest gen, mai mult am 
ascultat i am observat ce anume spuneau i f ceau 
animatorii, ajutând i eu câte pu in unde era nevoie.

Dup  cele cinci s pt mâni petrecute în Italia, 
împreun  cu colegul meu, ne-am luat r mas bun 
i în data de 23 august am plecat cu 2 seminari ti 

chinezi studen i la Roma, Petri i Simone, în 
Torino, unde am stat o zi, dup  care am plecat în 
Milano, acolo stând tot o zi. În final, în data de 25 
august ne-am întors în cele din urm  în România. 
Sper ca roadele dobândite în aceast  experien  de 
voluntariat s  m  ajute s  dau tot ce am mai bun în 
noul an universitar i s  constituie un fundament 
solid în parcursul meu formativ.

În încheiere, vreau s -i transmit P rintelui 
Rector Anton Cioba multe mul umiri i tot respectul 
cuvenit. Datorit  dânsului, eu i al i colegi de-ai 
mei am putut s  beneficiem în aceast  perioad  
estiv  de astfel de experien e.

Cristian George BERCIU
 Anul II
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EXERCI IILE SPIRITUALE ALE SEMINARI TILOR
Când spunem exerci ii spirituale, 

inevitabil, ne gândim la Sf. Igna iu de Loyola. 
Acesta ne spune c  a a cum plimbarea, mersul i 
alergatul sunt exerci ii trupe ti, la fel orice mod 
de a- i preg ti i înv a sufletul pentru a putea 
îndep rta de la sine toate înclina iile dezordonate 
i, mai apoi, odat  îndep rtate, pentru a c uta i 

g si voin a divin  prin dispunerea propriei vie i 
întru mântuirea sufletului, se nume te exerci iu 
spiritual. Cu aceste gânduri am pornit la drum, 
joi 24 septembrie, spre comuna Vadu Cri ului, 

unde timp de trei zile am participat la exerci iile 
spirituale pe care Seminarul nostru le propune la 
începutul fiec rui an de studiu. 

Medita iile au fost sus inute de pr. 
Felix Roca, asistentul spiritual na ional al 
departamentului de tineri din cadrul Ac iunii 
Catolice. Tema principal  propus  spre meditare 
a fost milostivirea, în contextul în care anul 
acesta Papa Francisc a convocat Jubileul 
Extraordinar al Milostivirii. A adar, bula papal  
de convocare, Misericordiae vultus, a reprezentat 
un ghid foarte util. S-a pornit în acest parcurs 
c tre milostivire cu gânduri asupra victoriei, 
mai exact victoria asupra patimilor i ispitelor, 
urmând s  ne oprim asupra temei chem rii, unde 
am încercat s  reflect m asupra chem rii pe care 

am primit-o fiecare în parte, f când o analogie 
cu chemarea primilor discipoli (Mt 1, 16-20). 

Dup  o privire mai profund  asupra voca iei 
personale, am continuat cu spirit meditativ s  
cercet m rolul nostru i al comunit ii noastre în 
planul salvific pe care Dumnezeu îl are; am în eles 
c  rolul, dar mai ales scopul nostru este acela de 
slujire. Slujire nu doar în Casa Domnului, ci i 
slujirea împreun  i pentru poporul Domnului. 
Pentru a reu i s  ne îndeplinim aceast  misiune 
de slujire, trebuie s  ne l s m vindeca i  de toate 

tulbur rile care 
ne fac s  suferim, 
asemenea soacrei 
lui Petru (Mc 1,29-
31). Vindeca i 
a adar de aceste 
febre putem porni 
în c l toria noastr  
de slujire ce trebuie 
s  fie condus  de 
milostivire. 

„ A a d a r , 
milostivi ca Tat l 
este motoul Anului 
Sfânt. În milostivire 
avem dovada 
modului în care 
iube te Dumnezeu. 
El se d  în întregime 
pe sine însu i, 
pentru totdeauna, 
gratuit i f r  a cere 
nimic în schimb. 
Vine în ajutorul 

nostru atunci când îl invoc m” (Misericordiae 
vultus 14).

Mul umim în special PSS Virgil Bercea, 
pentru implicarea i sprijinul acordat form rii 
noastre pe parcursului anilor de studiu, dar i 
echipei de formatori ai Seminarului, compus  
din Pr. Rector Anton Cioba, Fr. Vicerector 
Florin Bode i p rintele spiritual Anton Rus. Îi 
mul umim bineîn eles i p rintelui Felix Roca 
pentru bun voin a i bucuria cu care a venit i 
ne-a ajutat s  începem cum se cuvine noul an 
formativ. Desigur, în primul rând îi mul umim 
lui Dumnezeu pentru acest timp de har în care 
ne-a binecuvântat din plin. 

Iustin Giusepe GHIURCA
Anul III 
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ÎN MEMORIA MARTIRILOR NO TRI
Devenit  deja tradi ie, Seminarul nostru a 

comemorat, i anul acesta, arestarea celor apte 
episcopi greco-catolici martiri, în noaptea de 28 spre 
29 octombrie 1948, de c tre autorit ile regimului 
comunist. În seara zilei de 28 octombrie 2015, în 
Aula Magna a Seminarului Greco-Catolic „Sfin ii 
Trei Ierarhi” din Oradea a fost vizionat episodul 13 al 
documentarului „Memorialul Durerii”, episod intitulat 
„Drama Bisericii Greco-Catolice”, documentar care 
prezint  un amplu interviu cu Cardinalul Alexandru 
Todea. Dup  documentar, în Biserica Seminarului, s-a 
f cut adora ie euharistic  i seminari tii au prezentat 
scurte biografii ale celor apte episcopi martiri. 

 Cei apte episcopi martiri sunt Valeriu Traian 
Fren iu (1875-1952), Episcop de Oradea, Cardinalul 
Iuliu Hossu (1885-1970), Episcop de Cluj-Gherla, 
Alexandru Rusu (1884-1963), Episcop de Maramure , 
Ioan B lan (1880-1959) Episcop de Lugoj, Ioan Suciu 
(1907-1953), Episcop Auxiliar de Oradea, 
Vasile Aftenie (1899-1950), Episcop 
Auxiliar de Blaj pentru Vicariatul de 
Bucure ti i Tit Liviu Chinezu (1904-1955), 
Episcop Auxiliar de Blaj. Cei apte episcopi 
sunt în cursul procesului de beatificare, i 
sper m c  în curând vor fi declara i ferici i.

 Sunt multe lucruri la care ne putem 
gândi când medit m la patimile i martiriul 
episcopilor no tri. Ei, asemenea lui Cristos, 
i-au dat via a pentru turma care le-a fost 

încredin at . Fiecare preot, la fiecare Sfânt  
Liturghie, roste te cuvintele lui Cristos, 
care Îi prevestesc p timirea i moartea. 
Oare s-ar putea spune c  episcopii martiri 
i-au tr it într-un mod special sacerdo iul, 

într-un mod asem n tor lui Cristos, care 
i-a dat via a pentru a ne r scump ra?

 Martiriul Episcopilor no tri trebuie 
v zut ca un moment esen ial în istoria 
Bisericii noastre, ca o reconfirmare a 
unirii cu Roma, una pecetluit  prin jertfa 
lor. Fiecare dintre Episcopii no tri martiri 
ar fi putut s  scape cu via , ba chiar s  
ocupe un înalt scaun arhieresc, în Biserica 
Ortodox , dac  acceptau trecerea. Ei nu au 
f cut-o deoarece sus ineau cu t rie credin a 
Bisericii Catolice, i anume c  primatul 
Sfântului P rinte Papa nu este o institu ie 
de natur  omeneasc , ci  una orânduit  de 
însu i Cristos. 

 Uneori se zice c  unirea cu Roma 
de la 1700 nu a fost f cut  în primul rând 
din motive de credin , ci pentru motive 
practice. Chiar i dac  cei care au decis 
unirea la 1700, nu ar fi avut în primul rând 

motive de credin , urma ii lor, episcopii martiri, 
oameni cu o vast  cultur  teologic , au confirmat 
unirea prin martiriul lor. Asemenea lui Cristos, care 
a fost ispitit în de ert, ei au fost ispiti i în diferitele 
m n stiri ortodoxe unde au fost de inu i. Acolo, 
înal i reprezentan i ai Patriarhiei le-au propus 
libertatea i înalte scaune arhiere ti, în schimbul 
lep d rii de Roma. Ei, asemenea Mântuitorului, au 
respins ispitele, tiind c  lep darea de Roma ar fi o 
lep dare de Cristos. Ei au fost martiri pentru unitatea 
Bisericii, Episcopi neînfrica i, mereu gata s  îl 
urmeze pe Cristos, care L-au urmat chiar i pe cruce. 
A teptând cu ner bdare beatificarea lor, ne încredem 
în mijlocirea lor, pentru ca to i cre tinii s  devin  o 
singur  turm  cu un singur p stor. 

 Adrian RADU
Anul II
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C UTÂND ADEV RATA FERICIRE
 Astfel i-am descoperit pe tinerii veni i din 

întreaga ar , la Cluj-Napoca în perioada 22-26 iulie, 
când a avut loc Întâlnirea Na ional  a Tineretului 
Catolic, ajuns  la cea de-a XIII-a edi ie, având ca 
tem  „C ut tori de fericire”, motto-ul evenimentului 
fiind „Ferici i cei cu inima curat , pentru c  ei îl 
vor vedea pe Dumnezeu” (Mt 5,8). Compozi ia 
genericului Întâlnirii Na ionale a Tineretului Catolic 
s-a bazat pe elemente care fac referire direct  la tema 
evenimentului. C utarea fericirii ne pune inima în 
mi care i ne conduce spre Dumnezeu reprezentat în 
emblem  de crucea Mântuitorului nostru Isus Cristos. 
Crucea cu bra ele larg deschise îmbr i eaz  inima 
fiec ruia dintre noi, invitându-ne astfel s  în elegem c  
putem ajunge s  tr im fericirile lui Isus doar acceptând 
îmbr i area crucii.

Împreun  cu doi dintre colegii mai mari am hot rât 
s  mergem ca voluntari pe tot parcursul desf ur rii 
evenimentului. Au fost aproape dou  s pt mâni de 
implicare total  întru 
bucuria întâlnirii. Pentru 
acest eveniment, au fost 
ale i patroni cei patru 
martiri, care au fost deja 
beatifica i în ultimii ani 
pentru Biserica Catolic  
din România: Fericitul 
Szilárd Bogdánffy, 
Fericitul János Scheffler, 
Fericitul Vladimir Ghika i 
Fericitul Anton Durcovici. 
A fost ales de asemenea, 
Sfântul Ioan Paul al II-lea în calitate de ini iator de 
adun ri de tineret în Biserica Catolic .

 Întrebarea profund  pe care ne-am pus-o cu to ii 
a fost aceea: cum g sim fericirea cea adev rat ? Pentru a 
afla r spunsul l-am întrebat pe PS Virgil Bercea, episcopul 
nostru, prezent la Cluj pe toat  perioada desf ur rii 
evenimentului, care ne-a dest inuit c : a defini fericirea 
adev rat  este o provocare, pentru c  fiecare dintre noi 
c ut m fericirea i o c ut m de la na tere pân  la sfâr itul 
vie ii. De la na tere, într-o anumit  manier , apoi dup  
aceea, când începem s  cunoa tem lucrurile mai bine, 
suntem cu adev rat înseta i de fericire. O spune Sfântul 
Augustin: ,,Pentru tine ne-ai creat, Doamne, i nefericit  
este inima noastr  pân  se va odihni în tine”. Aceast  
nefericire este, de fapt, c utarea fericirii. Dac  ne uit m 
la un copil mic, fericirea pentru el înseamn  s  se simt  
bine, s  fie ocrotit, s  cunoasc . Pentru un tân r, fericirea 
const  în a realiza anumite lucruri, în for a prin care este 
convins c  poate birui lumea. Pentru un adult, fericirea 
este realizarea unei familii, a unui el în via . Pentru o 
persoan  de vârsta a treia, fericirea înseamn  a tr i în 
pace. Dar, dincolo de toate aceste scurte defini ii pe care 

am c utat s  le dau, spunea Preasfin itul, ca p stor de 
suflete într-o Eparhie, fericirea const  în preocuparea 
pentru preo i, pentru credincio i, pentru persoanele 
consacrate, pentru cei tineri i pentru cei în vârst , ca 
ei s -l g seasc  pe Dumnezeu. Este foarte important 
s  tr ie ti în propria persoan , fericirea prezen ei lui 
Dumnezeu în via a ta, în inima ta, ca apoi, la rândul 
t u, s  po i s  o d ruie ti i s  te preocupi ca ceilal i s  
tr iasc  aceast  fericire. Este fundamental i f r  aceasta 
nu se poate tr i via a, pentru c  ar deveni monoton , ar 
deveni f r  sens dac  nu ai fericirea tr irii cu Dumnezeu!

  Aceea i întrebare am adresat-o i PS Florentin 
Crih lmeanu, episcop greco-catolic al Eparhiei de 
Cluj-Gherla, gazda evenimentului. Preasfin ia Sa 
ne-a r spuns c  fericirea adev rat  se poate g si chiar 
i acum, începând din aceast  via , dac  este tr it  

dup  voin a Domnului. Fericirea nu este o promisiune 
pentru o alt  lume i o alt  dimensiune. Fericirea 
ve nic  devine prezent  atunci când lumina lui Cristos 

se afl  cu harul ei sfin itor 
în sufletele noastre. Aici, pe 
p mânt, am tr it momente 
în care am cunoscut bucuria 
prin sim uri (v z, auz, gust, 
miros, pip it), am cunoscut 
i bucuria spiritual  i cea 

intelectual . Dar, adev rata 
fericire deplin  nu o vom 
cunoa te decât acolo, acea 
fericire care satisface nu 
doar sim urile trupe ti i 
cele intelectuale, ra iunea i 

sufletul nostru. Sfin ii P rin i ai Bisericii definesc astfel 
fericirea ve nic : „este locul în care cu to ii au totul, 
pentru totdeauna i pe deplin”. Isus ne spune i ast zi: 
„Împ r ia lui Dumnezeu este în l untrul vostru”, este 
în noi, iar noi tim c  Împ r ia lui Dumnezeu este 
„locul” spiritual al fericirii ve nice. Ca urmare, putem 
r spunde, cu bucurie: „fericirea mult c utat ” nu o 
g sim doar pe vârful mun ilor c run i, nici în abisul 
m rii albastre, nici în aridele pustiuri ale de ertului, 
nici în luxuriantele p duri tropicale; nu e nevoie nici 
s  facem înconjurul lumii sau s  pl tim sume mari de 
bani. Este nevoie doar s  ne g sim un timp pentru a 
sta cu noi în ine i a c uta în noi, la lumina harului, în 
lini tea reculegerii, acel dar, acel tezaur pre ios!

 Cei peste dou  mii de tineri, persoane 
consacrate, preo i i seminari ti, au plecat de la aceste 
zile pline de har cu gânduri de iubire i speran . A adar 
prin via a noastr  de fiecare zi s  îl l ud m pe Cristos, 
fericirea noastr  cea adev rat !

Cristi-Daniel NEAGOE
Anul III
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UN OASPETE DEOSEBIT LA SEMINARUL DIN ORADEA
Preasfin itul John Michael Botean, episcopul 

Eparhiei Greco-Catolice Române de Canton, Ohio, 
SUA, ne-a bucurat cu prezen a sa în Seminarul 
Teologic Greco-Catolic din Oradea timp de trei zile. 
Vizita Preasfin iei Sale în România se datoreaz  
desf ur rii sesiunii ordinare a Sinodului Episcopilor 
Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolic , la 
sediul Arhiepiscopului Major din Blaj, în perioada 9-11 
noiembrie 2015. 

Eparhia Catolic  Român  de rit bizantin din 
Canton se afl  sub patronajul Sf. Gheorghe i are 
jurisdic ie teritorial  peste toate Statele Unite ale 
Americii i întreaga Canada. PS John Michael Botean 
este întâist t torul acestei episcopii din anul 1996. O 
dat  important  a fost ziua de 26 martie 1987, când 
Sf. P rinte Papa Ioan Paul al II-lea a ridicat Exarhatul 
Apostolic pentru românii bizantini din SUA la rang de 
Eparhie. 

Pe perioada ederii sale în mijlocul nostru, PS 
John Michael a oficiat vineri diminea a, împreun  
cu seminari tii, Sfânta i Dumnezeiasca Liturghie 
în capela „Sf. Trei Ierarhi” i sâmb t  în Biserica 
Seminarului, unde a participat i comunitatea parohial . 
În cuvânt rile sale, ierarhul ne-a  îndemnat s  avem 
curaj în drumul nostru împreun  cu Cristos i ne-a 
vorbit despre modestia specific  unui cre tin adev rat. 

De asemenea, ne-a mul umit pentru ospitalitate i 
pentru timpul petrecut împreun  cu el i a amintit de 
buna colaborare cu p rintele Iuliu Muntean, fostul 
profesor de Drept Canonic la Facultatea de Teologie 
Greco-Catolic  din Oradea i actualul vicar general al 
Eparhiei de Canton.

Îi ur m Preasfin itului John Michael p storire 
rodnic  i mul i ani binecuvânta i cu ocazia zilei 
onomastice i îi mul umim pentru ajutorul pe care 
îl acord  Seminarului or dean, asigurându-l de 
rug ciunile noastre.

 REDAC IA

SÂNGELE REPREZINT  VIA A

Aula Magna a Seminarului „Sfin ii Trei Ierarhi” 
din Oradea a devenit pentru câteva ore Centru de 
transfuzie sanguin  în ziua de miercuri, 11 noiembrie 
2015.

Ac iunea de donare de sânge a fost organizat  
de Seminarul Teologic în colaborare cu centrul de 
Transfuzie Sanguin  Oradea. La fa a locului a fost un 
echipaj medical condus de dr. Olivia Ligia Burt , Medic 
primar Medicin  de laborator, efa Centrului de 
Transfuzie Sanguin  Oradea.

Ac iunea s-a desf urat în cursul dimine ii, 
într-o atmosfer  de c ldur  sufleteasc , fiecare 
donator fiind împins de dorin a de a face un bine 
semenilor.

Sângele este un simbol al vie ii, iar pentru 
noi, cre tinii, a dona sânge înseamn  a dona via  
celor care au nevoie. Acest lucru este un r spuns 
concret la invita ia pe care ne-o adreseaz  Isus, 
aceea de a ajuta pe cel din jurul nostru, de a ne 
face purt tori ai problemelor celorlal i i, de ce 
nu, a d rui din ceea ce avem noi mai scump. Cele 
peste 30 de persoane care au r spuns invita iei 
de a dona sânge sunt seminari ti ai seminarului 
nostru, studen i ai altor facult i din Oradea 

precum i alte persoane de bun  credin  din Oradea.
Ac iunea se încadreaz  în activit ile dedicate 

Jubileului Milostivirii care urmeaz  s  fie inaugurat de 
c tre Papa Francisc la Vatican i apoi de fiecare episcop 
în Eparhia sa. La Oradea evenimentul va fi inaugurat 
în ziua de sâmb t , 12 decembrie a.c. la Catedrala Sf. 
Nicolae.

REDAC IA
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24 DE ORE ÎN FA A LUI ISUS
„Cine m  vede pe Mine îl vede pe Tat l” (In 14, 9). 

Acesta a fost gândul comunit ii Seminarului 
or dean în zilele de joi 5 i vineri 6 noiembrie, în 
cadrul celor 24 de ore petrecute în fa a lui Isus din 
Preasfânta Tain  a Altarului.

Gândul care l-a înso it de asemenea pe Sfântul 
P rinte Ioan Paul al II-lea în momentul scrierii textului 
enciclicii Dives in Misericordia, este sentimentul 
care trebuie s  ne înso easc  pe noi to i atunci când 
celebr m prima vineri a fiec rei luni. O practic  pe 
care Biserica o aduce în ajutorul tuturor fiilor ei, 
recomandându-le s - i oglindeasc  fa a în privirea 
plin  de milostivire a lui Isus din Euharistie.

Sfântul P rinte Ioan Paul al II-lea 
ne vorbe te despre milostivirea divin  
amintindu-ne tuturor de evenimentele din 
Vinerea Sfânt  i, înainte de ele, rug ciunea 
din Ghetsimani, introduc în întreaga 
desf urare a revela iei iubirii i îndur rii, 
în misiunea mesianic  a lui Cristos, o 
schimbare fundamental . Acela care „a 
trecut f când bine i t m duind” (Fap 10,38) 
i „vindecând orice boal  i orice neputin ” 

(Mt 9,35) pare acum s  merite El însu i 
cea mai mare milostivire i s  fac  apel la 
milostivire, când este arestat, batjocorit, 
osândit, biciuit, încununat cu spini, când 
este pironit pe cruce i moare în chinuri 
sfâ ietoare (In 19,30). Atunci merit  în mod 
deosebit milostivirea din partea oamenilor, 
c rora le-a f cut bine, i nu o prime te. Nici 
cei care îi sunt mai apropia i nu tiu s -l 
apere i s -l smulg  din mâna chinuitorilor. 
În aceast  etap  final  a misiunii mesianice, 
se împlinesc în Cristos cuvintele profe ilor, 
i mai ales ale lui Isaia, rostite despre 

Slujitorul lui Iahve: „Prin r nile lui am fost 
vindeca i” (Is 53,5).

Seminari tii au implorat Inima lui 
Isus s  priveasc  cu aceea i bun tate care 
acum dou  milenii a f cut posibil  iertarea 
tuturor oamenilor prin intermediul crucii. 

Am încredin at Inimii Preasfinte pe to i cei dragi: 
credincio ii Eparhiei noastre, preo ii, persoanele 
consacrate, p storul eparhiei, ara noastr  cât i 
sufletele celor care au plecat dintre noi în casa Tat lui 
Ceresc.

În mijlocul evenimentelor tragice care zguduie 
tot mai tare omenirea, Isus prezent în Sfânta Euharistie 
ne cheam  s  ne odihnim fiin a în privirea sa, s  venim 
i s  gust m din bun tatea lui!

REDAC IA


