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Pr. Coriolan Buza�iu a trecut la Domnul
P�rintele spiritual al Seminarului teologic, - pr. 

Coriolan Buza�iu - a trecut la Domnul! Hristos �i-a chemat 
la sine un slujitor care ne fusese drag �i pre�ios.

Eram înc� student – acum câ�iva ani - iar când m� 
întorceam acas� în vacan�e mi se întâmpla s�-l întâlnesc. 
Mereu jovial, mereu surâz�tor, îmi d�dea impresia c� în 
câteva replici simple reu�ea s� creeze mult� familiaritate. 
Era atent, respectuos �i îndeosebi simpatic. 

Iar apoi anii au trecut. Într-o vreme nu visam s� 
ajungem colegi, îns� l-am reg�sit în 2003, atunci când, 
proasp�t întors de la studii, am fost numit 
formator la Seminar. Întrucât eram cel mai 
nou, doar privind la atitudinea lui, totul în 
Dânsul îmi suna a bun-venit. Diferen�a de 
vârst� era mare încât putea s�-mi � e tat� �i cu 
toate acestea avea mereu ceva în abordare care 
m� f�cea s� nu simt greutatea unei diferen�e. 

Acesta era pr. Coriolan Buza�iu. 
I-am spus adesea c� mi-a� �  dorit ca, dac� 
Dumnezeu ar urma s� îmi îng�duie s� ajung 
în jurul celor 70 de ani, s� pot �i eu s� r�mân 
atât de tân�r �i de proasp�t…! Era incredibil, 
în modul s�u de a aborda studen�ii, de a sta împreun� cu 
ceilal�i, de a râde �i de a glumi: fusese la via�a Dânsului 
un mare inginer, director la Sec�ia de Drumuri, �i cu toate 
acestea reu�ea s� r�mân� mereu nesperat de abordabil �i 
de uman… Îmi amintesc cum, la începutul � ec�rui an 
universitar, îmi cerea deîndat� lista noilor seminari�ti. 
�i c�uta ocazia prielnic� pentru a se apropia de � ecare 
în parte, cu surâsu-i �i buna dispozi�ie caracteristic�, 
pentru a �i-i face prieteni. Înv��a cu o surprinz�toare 
rapiditate nu doar numele studen�ilor, ci �i provenien�a 
�i detalii despre familii. 

«Domnul meu…» suna abordarea sa atât de 
simpatic�, atunci când vorbea cu noi, cu oricine, � e c� 
eram superiori, preo�i sau simpli studen�i. Dincolo de 
uzul unei formule cu conota�ia unei polite�i profunde, 
expresia Dânsului m� ducea cu mintea la un sens 
mai degrab� teologic, legat de intui�ia aceluia care-L 
reg�se�te pe Domnul în � ecare din semeni, � e c� erau 

mici sau mari. …Domnul meu …!
Chiar dac� nu locuia la Seminar, era prezent 

aproape mereu, mereu când era nevoie. În întâlnirile cu 
formatorii r�mânea mereu discret, a�a cum i se cuvine 
unui bun duhovnic, ce trebuie s� p�streze-n tain� lucrurile 
pe care le aude de la peniten�i. Discre�ia �i simpatia i-au 
fost îns� curând sesizate, �i am avut senza�ia c� începeam 
pu�in s�-l pierdem: a fost cooptat pentru spovezi la 
Catedral�, la grupul de copii din clasele primare din curtea 
noastr� �i de la Liceu. Pe m�sur� ce lumea îl cuno�tea în 

scaunul de spovad� îl aprecia, �i �i-ar �  dorit 
parc� s� se mai întoarc�. 

A fost un auto-didact, �i ne-o spunea 
adesea. A f�cut parte dintr-o serie de preo�i 
hirotoni�i dup� Revolu�ie care, datorit� 
vremurilor, �i-au f�cut o baz� teologic� rapid�. 
Dar dânsul nu se descuraja, ci continua cu 
tenacitate s� studieze, s� se informeze, de la 
mi�c�ri liturgice pân� la chestiuni de teologie. 
Cu mult� smerenie.

În vara trecut� a înso�it un grup de 
pelerini la Lourdes. La reîntoarcere era radios, 

�i mi-a m�rturisit c� tr�ise acolo momentul culminant 
al preo�iei sale: a avut prilejul s� celebreze ca protos o 
Sfânt� Liturghie chiar în grota S� ntei Fecioare. Era atât 
de fericit, �i-mi spunea c� acolo a avut parte de un apogeu 
�i c� ceva mai înalt nu mai a�tepta în timpul vie�ii. 

Probabil în aceast� via��, un alt altar mai mare nu 
i-a fost h�r�zit, poate nu altul decât altarul crucii la care a 
slujit, în patul de spital, mai bine de jum�tate de an, înainte 
de a trece la Domnul. Dar n�d�jduim c� acum se bucur� 
de vederea Domnului, c� este preot în fa�a ve�niciei Sale, 
�i c� sluje�te nu doar la altarul unei grote unde au �ezut 
odinioar� picioarele Sf. Fecioare, ci chiar ’naintea Ei. �i 
dac� ne-a iubit atât de mult pe � ecare - �i n-am motiv s� 
m� îndoiesc de asta! - sper c� acolo nu uit� de noi, �i cu 
simpatia �i vitalitatea sa îi poveste�te Domnului cuvinte 
despre � ecare. Vorbe bune…

Pr. Cristian SAB�U
rector
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Preas� n�ia Voastr�, s� n�i�i p�rin�ii, îndurerat� 
familie, iubi�i credincio�i, a� dori s� aduc �i eu un ultim 
omagiu, în numele Seminarului Teologic Greco- Catolic 
din Oradea, Seminar în care p�rintele Coriolan �i-a 
manifestat slujirea sa preo�easc�, � ind bun confesor �i 
un adev�rat P�rinte spiritual. 

Considerând c� rug�ciunea de mul�umirea este 
rug�ciunea mult pl�cut� Dumnezeului nostru, aducem 
mul�umire Tat�lui Ceresc pentru c� în planul S�u de 
mântuire a lumii a ales s� ofere omenirii un om atât de 
devotat în munca sa �i atât de credimcios fa�� de familia 
�i Biserica sa; aducem mul�umire în aceea�i m�sur� 
Domnului, care l-a chemat pe acest  om, deja dedicat 
slujirii Sale în lume,  pentru a lucra mai sârguincios în 
vederea des�vâr�irii în Împ�r��ia Cerurilor. Aceea�i 
mul�umire i se cuvine �i Spirtului Sfânt, care, prin 
P�rintele Coriolan, a f�cut ca harurile preg�tite pentru 
mântuirea lumii s� coboare peste întreg poporul drept 
credincios. Cuvine-se cu adev�rat s� mul�umim S� ntei 
Fecioare Maria �i tuturor s� n�ilor pentru rug�ciunile lor 
de mijlocire, care au f�cut ca slujirea P�rintelui Coriolan 
s� � e spre m�rirea lui Dumnezu �i a întregii Sale Biserici.

P�rintelui Coriolan îi mul�umim pentru � delitatea 
sa în slujire, � delitate care se manifesta atât prin 
participarea sa cu disponibilitate la o� ciile liturgice , cât 
�i în func�ia sa de preot - confesor, unde m�rinimia lui 
Dumnezeu se concretiza prin simplitatea �i duio�ia fa�� 
de problemele credincio�ilor.

În anul în care Biserica Catolic� î�i îndreapt�, 
într-un mod special, aten�ia spre � delitatea preotului 
ca �i imitare a � delit��ii lui Cristos, putem considera 
c� P�rintele Coriolan poate s� se înf��i�eze în fa�a 
Domnului ca unul dintre slujitorii S�i � deli. Aceast� 
� delitatea putându-se deduce din  num�rul mare de 
credincio�i care au venit ast�zi s� cear� îndurare Tat�lui 
Milostiv pentru su� etul P�rintelui Coriolan, îndurare 
care a fost mult implorat� de P�rintele pentru ei  de-a 
lungul slujirii sale la altar.

Suferin�a care nu a lipsit în ultima parte a vie�ii 
sale îi sluje�te lui �i ne sluje�te nou� ca �i o jertf� 
binepl�cut� înaintea Domnului, primit� dintr-un su� et 
curat �i necârtitor, un su� et care, de�i a primit ofense 
de-a lungul vie�ii, a �tiut s� r�spund� acestora cu 
complimente sincere.

Ne bucur�m c� Dumnezeu s-a folosit de un 
asemenea instrument viu �i mereu vesel, pentru a face 
cunoscut� iubirea Sa într-o perioad� a Bisericii Greco-
Catolice în care manifestarea credin�ei în lume nu ne 
surâde foarte tare.

Cu speran�a vie c� Domnul a primit acest vrednic 
slujitor în Împ�r��ia Sa, îi cerem P�rintelui Coriolan s� duc� 
în continuare rug�ciunile noastre în fa�a Tronului ceresc.

Dumnezeu s�-l odihneasc� �i s�-i fac� parte cu 
drep�ii în veci!

Iulian BOGLU�, 
ANUL -III-

R�MAS BUN, P�RINTE CORIOLAN BUZA�IU!
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RUG�CIUNEA (II)
 Trebuie precizat de la început c� expresia 

„a înv��a s� ne rug�m” nu se în�elege ca explicare 
sau justificare a rug�ciunii dintr-o perspectiv� 
speculativ�. Aceast� expresie define�te ceea ce 
trebuie s� �tie �i s� fac� cel care dore�te s� se roage. 
Deoarece to�i suntem încep�tori într-ale rug�ciunii, 
trebuie s� înv���m împreun� s� ne rug�m.

 Atunci când suntem con�tien�i de 
Dumnezeu, st�m înaintea Lui, ne închin�m Lui, îi 
vorbim Lui. Dar �i în acest caz exist� de la început 
o problem� foarte important�: situa�ia celui pentru 
care Dumnezeu pare a fi absent. Aceast� absen�� nu 
este una real�, ci una perceput� de noi. Dumnezeu 
nu poate fi niciodat� absent cu adev�rat. Atunci, ce 
facem într-o asemenea situa�ie? În primul rând este 
foarte important s� ne amintim c� rug�ciunea este 
o întâlnire �i o rela�ie. Este vorba despre o rela�ie 
tainic�, una care nu poate fi impus� nici de noi, 
nici de Dumnezeu. Faptul c� Dumnezeu se poate 
face prezent sau c� ne poate l�sa cu sentimentul 
absen�ei Sale, face parte din aceast� rela�ie vie �i 
adev�rat�. Dac� L-am putea aduce pe Dumnezeu în 
mod automat la o întâlnire cu noi, atunci n-am mai 
putea vorbi despre o rela�ie liber� sau o întâlnire 
autentic�. 

 O rela�ie trebuie s� înceap� s� se dezvolte 
în reciprocitate. Dac� am în�elege rug�ciunea ca o 
rela�ie reciproc�, am vedea c� Dumnezeu ar avea 
motive s� se plâng� de noi cu mult mai multe decât 
am avea noi s� ne plângem de El. Dac� ne plângem, 
de pild�, c� Dumnezeu nu ni se face prezent în cele 
câteva minute pe care i le rezerv�m, cum r�mâne cu 
celelalte sute de minute în care poate c� Dumnezeu 
bate la u�a sufletului nostru, iar noi îi r�spundem c� 
suntem ocupa�i sau nu r�spundem deloc, pentru c� 
nu auzim b�t�ile Lui la u�a inimii noastre. A�adar, 
suntem într-o situa�ie în care nu avem nici un drept 
s� ne plângem de absen�a lui Dumnezeu, deoarece 
noi suntem absen�i într-o m�sur� infinit mai mare. 

 În cel de-al doilea rând, o întâlnire fa�� 
c�tre fa�� cu Dumnezeu este întotdeauna un 
moment de judecat� pentru noi. Nu-L putem întâlni 
pe Dumnezeu în rug�ciunile sau medita�iile noastre 
f�r� s� fim fie mântui�i, fie osândi�i. Desigur c� 
nu este vorba de mântuirea ve�nic� sau de osânda 
ve�nic�, ci doar de momentul întotdeauna critic 
al întâlnirii cu Dumnezeu în rug�ciune care este 
un moment de judecat�. De aceea se cuvine ca 
primul gând care trebuie s�-l avem atunci când 
nu percepem prezen�a divin� a lui Dumnezeu s� 
fie unul de recuno�tin��. Dumnezeu este milostiv, 

El nu vine înainte de vreme, ci ne d� �ansa s� ne 
judec�m noi în�ine, s� ne în�elegem propria stare 
�i s� nu venim înaintea Lui într-o satre care ne-ar 
aduce doar osând�.

 Când ne rug�m �i suntem con�tien�i de 
m�re�ia �i sfin�enia lui Dumnezeu, spunem oare 
vreodat�: „Doamne, nu sunt vrednic s� vii la 
mine!” De obicei, noi întotdeauna vrem ceva de la 
Dumnezeu, dar rareori dorim îns��i prezen�a Sa. 
Oare acest lucru se poate numi „rela�ie”? Oare la fel 
ne comport�m �i cu prietenii no�tri? S� ne gândim 
acum la rug�ciunile noastre. Dac� ne gândim la 
intensitatea rug�ciunii pe care o facem pentru 
cineva pe care-l iubim, când inima este deschis� �i 
tot sufletul este strâns în rug�ciune, înseamn� c�-L 
iubim pe Dumnezeu? Sigur este faptul c� obiectul 
rug�ciunii noastre conteaz� pentru noi. Pentru c� 
odat� ce am ispr�vit rug�ciunea cea intens� pentru 
cel drag �i începem s� ne rug�m pentru altcineva 
care nu este atât de important pentru noi, observ�m 
c� ruga noastr� devine mai rece. Ce s-a schimbat? 
S-a r�cit oare Dumnezeu? Oare a disp�rut 
Dumnezeu? Desigur c� nu! Intensitatea rug�ciunii 
pentru cel drag nu venea din sim�irea prezen�ei lui 
Dumnezeu, ci era de fapt rezultatul grijii noastre 
pentru o persoan�, nicidecum pentru Dumnezeu.

 S� nu � m deci surprin�i de perceperea absen�ei 
lui Dumnezeu. De fapt noi suntem cei absen�i atunci 
când suntem reci, super� ciali în rug�ciune, atunci 
când nu ne mai pas� de Dumnezeu. Pentru a ne putea 
ruga trebuie s� ne a� �m în interiorul acelui loc numit 
„Împ�r��ia lui Dumnezeu”. S� ne preocup�m m�car 
s� a� �m care este voia Lui, chiar dac� nu suntem în 
stare s� o împlinim. Pasul cu care trebuie s� pornim 
pe c�rarea rug�ciunii este con�tientizarea faptului 
c� suntem ni�te p�c�to�i a� a�i în c�utarea mântuirii. 
C� nu putem tr�i în afara lui Dumnezeu, �i c� tot 
ceea ce îi putem oferi Lui este dorin�a noastr� de a-I 
�  pe plac. Astfel, rug�ciunea devine dintru început 
urcu�ul nostru smerit spre Dumnezeu, �tiind c�, dac� 
ajungem s�-L întâlnim prematur, va �  o întâlnire a 
judec��ii. S�-I cerem  lui Dumnezeu s� fac� în a�a fel 
încât întâlnirea noastr� cu El s� nu � e una cu rezultat 
osânditor, ci s� � e spre via�a cea de veci.

 Cine se roag� bine �i cu regularitate prime�te 
lumin� ca s� în�eleag� �i putere ca s� împlineasc� 
ceea ce a în�eles c� Dumnezeu vrea de la El.

Anton RUS,
p�rinte spiritual



4 Seminarium Varadiensis

HIROTONIRE ÎNTRU PREO�IE
Duminic�, 16 august a.c., a fost un moment de 

mare bucurie pentru zece diaconi care au fost hirotoni�i 
întru preo�ie. �i aceasta chiar la începutul ,,Anului 
Sacerdotal”. Ceremonia a avut loc în cadrul S� ntei 
Liturghii arhiere�ti celebrat� de P.S.S Virgil Bercea în 
Catedrala ,,Sfântul Nicolae” din Oradea. Diaconii care 
au fost s� n�i�i preo�i sunt: Anton Cioba, Anton Rus, 
Suciu Alexandru, Cristian Laslo, T�tar Ioan, Chiriloaie 
Marius, Dobocan Ionu�, Bandici Emil, Fi� Alexandru �i 
Remus Mâr�u. To�i ace�tia sunt absolven�i ai Seminarului 
Teologic „S� n�ii Trei Ierarhi” din Oradea, bene� ciind 
de o bun� preg�tire teologic� �i spiritual�. La � nalul 
ceremoniei, în numele preo�ilor hirotoni�i cu aceast� 
ocazie, a luat cuvântul Pr. Anton Cioba, iar discursul 
acestuia îl prezent�m în cele ce urmeaz�:

„Preas� n�iile Voastre, iubi�i preo�i concelebran�i, 
iubi�i membri ai familiilor noastre �i invita�i din �ar� 
�i de peste hotare, dragi 
credincio�i, îmi revine 
deosebita onoare de a adresa 
câteva cuvinte de mul�umire 
în numele preaiubi�ilor mei 
colegi . A�adar:

 Mul�umim în primul 
rând Bunului Dumnezeu care 
ne-a ales din sânul familiilor 
noastre pentru a ne consacra 
slujitori ai Sfântului Altar. Îi 
mul�umim �i ne rug�m Lui 
pentru a �ine prezent �i viu în 
noi Dumnezeiescul har care 
pe toate cele cu neputin�� le 
împline�te, har pe care de câteva clipe l-am primit prin 
rug�ciunea �i impunerea mâinilor Preas� n�i�ilor Episcopi.

 Îi mul�umim Preas� ntei Fecioare Maria care 
ne-a dus de mân� pe � ecare dintre noi c�tre Fiul Ei �i 
nu ne-a l�sat în vremile grele. Ne rug�m Ei s� nu ne lase 
de mân� �i s� ne �in� sub mantia sa ocrotitoare atât pe 
noi, cât �i pe cei dragi ai no�tri, ar�tându-ni-L în � ecare 
clip� pe Fiul Ei �i pe Mântuitorul nostru, Isus Cristos. 
O rug�m s� vegheze asupra noastr� �i s� ne �in� �i pe 
noi în veghe continu�, pentru ca atunci, când Tâlharul 
cel necurat va veni la noi, când va c�uta su� etul nostru, 
noi s� nu mai avem loc în su� etul �i via�a noastr� decât 
pentru Dumnezeu. 

 Mul�umim Preas� n�iei Sale Virgil Bercea, cel 
care �i-a pus încrederea în noi �i care a cerut pentru 
noi lucrarea Spiritului lui Dumnezeu, consacrându-
ne lucr�tori în via Domnului. Îl rug�m cu t�rie s� nu 
înceteze a se ruga pentru noi �i a ne purta de grij� mai 
ales atunci când va �  mai mare nevoie. 

 Mul�umim corpului formatorilor no�tri de pe 
parcursul anilor de �coal�, rectorilor pe care i-am avut 

sau îi avem, tuturor profesorilor �i tuturor acelora care, 
într-un fel sau altul, au contribuit la formarea noastr� ca 
persoane, ca oameni �i ca preo�i.

Mul�umim familiilor noastre de provenien�� �i 
familiilor pe care unii dintre noi �i le-au format pentru 
sus�inerea lor. Mul�umim mamelor noastre care sunt aici 
între noi sau, din Cer, se bucur� împreun� cu noi, pentru 
c� ne-au împreunat mâinile pentru rug�ciunea Tat�l nostru 
chiar pe când noi nu �tiam ce înseamn� asta, � ind mici 
copii… mul�umim în acela�i timp tuturor rudelor care nu 
au stat departe de noi �i nu vor sta nici de acum înainte. 

Mul�umim tuturor acelora care au venit s� � e 
împreun� cu noi la acest eveniment, prietenilor no�tri 
veni�i  din multe ��ri ale Europei sau din îndep�rtata 
Americ�, dar �i celor din România: de la îndep�rtata 
Bucovin� pân� în frumosul Banat, de la  Bucure�ti pân� 
în �ara Oa�ului; tuturor, cu mic cu mare, v� mul�umim!

V� mul�umim 
dumneavoastr� � ec�ruia în 
parte, celor prezen�i ast�zi 
aici. V� mul�umim c� a�i 
dorit s� lua�i parte la aceast� 
bucurie a noastr�. S� nu uita�i 
s� v� ruga�i în continuare 
pentru noi, pentru c�, dac� 
datoria preotului este de a 
se ruga pentru credincio�i, 
datoria credincio�ilor este 
aceea de a se ruga pentru 
preotul lor. Putem spune 
cu adev�rat c� preotul este 
oglinda credincio�ilor s�i, iar 

credincio�ii sunt oglinda preotului de care sunt p�stori�i.
Dragii mei,
În urm� cu vreo patru luni, pe când am început 

a m� preg�ti mai intens pentru acest eveniment, nu 
�tiam c� vom �  hirotoni�i zece preo�i. De fapt �tiam 
c� voi �  hirotonit singur. Atunci am ales un citat biblic 
pentru a-l transforma în rug�ciune, punându-l pe 
spatele unei iconi�e: „Seceri�ul e mult, dar lucr�torii 
sunt pu�ini. Ruga�i deci pe Domnul Seceri�ului, ca s� 
scoat� lucr�tori la seceri�ul S�u” (Mt. 9,38). Mare a fost 
mirarea când am v�zut c� Domnul a ascultat aceast� 
rug�ciune �i iat� a scos într-adev�r lucr�tori în seceri�ul 
S�u. Este magni� c, dragii mei, modul în care Domnul 
ne cople�e�te la � ecare pas! 

S� ne rug�m a�adar împreun� ca Domnul 
Seceri�ului s� scoat� în continuare lucr�tori în seceri�ul 
S�u pentru c� vremea seceri�ului într-adev�r se apropie 
iar… lucr�torii sunt pu�ini!

A�a s� ne ajute Bunul Dumnezeu!”

Pr. Anton Vasile CIOBA
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„VINDECA�I PE CEI  BOLNAVI!”
Boala �i suferin�a s-au a� at întotdeauna printre 

problemele cele mai grave care pun la încercare via�a 
omului. Prin boal�, omul face expeien�a propriei 
neputin�e. Dumnezeu ne cheam� s� intr�m în slujba 
Sa pe diferite c�i. Una dintre aceste c�i propuse este 
suferin�a � zic�. Suferin�ele vin peste noi, dar trebuie s� 
�tim c� ele nu sunt vrute de Dumnezeu, ci doar permise 
pentru a ne apropia de El care este Izvorul Vie�ii. Dar 
acest fapt nu ne clari� c� întru totul. 

Deseori ne întreb�m: „de ce suferin�a?”, „de 
ce Dumnezeu nu a ales o cale mai u�oar� pentru a ne 
s� n�i?” În istoria omenirii doar Unul a dat un r�spuns 
la aceast� problem� presant�. Acest r�spuns nu vine în 
numele �tiin�ei sau a vreunei mi�c�ri � loso� ce la mod�, 
ci în urma experien�ei de via��. Acest r�spuns a fost dat 
în Gr�dina M�slinilor, 
� ind unul atât de greu 
de acceptat, încât a 
provocat asudare de 
sânge. Dup� aceea, 
acest r�spuns a fost 
repetat pentru întreaga 
omenire în curtea unui 
anumit Pilat din Pont, 
când Cel inculpat 
a luat Crucea �i a 
pornit spre o colin� 
numit� Golgota. Este, 
desigur, vorba de Isus 
Cristos, Mântuitorul. 
El nu fuge de 
suferin��, nu coboar� 
de pe Cruce, ci sufer� 
�i moare rugându-
se. R�spunsul la problematica suferin�ei nu se încheie 
pe Cruce, ci dup� trei zile, prin Învierea glorioas� 
din moarte, care reprezint� victoria asupra mor�ii �i a 
suferin�ei. De când s-au întâmplat acestea, suferin�a �i 
boala nu au disp�rut, ba mai mult,  parc� nu mai �tim 
ce înseamn� ele, � indc� am uitat lec�ia predat� de 
Mântuitorul. 

Biserica înva�� c� suferin�a nu este inutil�, putând 
�  pus� în valoare atunci când via�a noastr� este s� n�it� 
prin suferin�a îndurat�, iar r�splata acestei suferin�e 
este via�a ve�nic�. Ce este de f�cut atunci când suntem 
bolnavi? În boal� se recomand� recurgerea la medici. 
Dar care este Medicul prin excelen��? Doar Cel care are 
puteri asupra vie�ii poate reda s�n�tatea. Roag�-te ca 
s� scapi de durere sau roag�-te s� po�i îndura suferin�a, 
s� n�indu-�i astfel via�a! Nu te revolta � ind bolnav! Este 
nevoie de lacrimi, de con�tientizarea durerii, dar nu te 
revolta. În boal� trebuie s� te împaci cu Dumnezeu. 
Omul vinovat poate spera la iertare cât timp � ac�ra 

vie�ii sale arde. Boala este o bun� ocazie pentru a ne 
apropia de Spovad�. 

Pentru cei bonavi, Mântuitorul, în în�elepciunea 
Sa, a instituit un Sacrament. Acesta este Maslul sau 
Ungerea Bolnavilor. Harul fundamental al acestui 
Sacrament este darul mângâierii su� etelor �i darul 
p�cii pentru a învinge greut��ile bolii. Maslul îl duce 
pe om la mântuire �i îl integreaz� prin credin�� la via�a 
lui Cristos Înviat. Ungerea f�cut� în numele Domnului 
înf�ptuie�te mântuirea bolnavului. Îl face s� participe 
la biruin�a lui Cristos asupra mor�ii �i a p�catului. 
Sau, dac� bolnavul se vindec� prin acest Sacrament, 
dobânde�te noi for�e pentru a-�i duce înainte, în  mod 
cre�tinesc, via�a ce i-a mai r�mas, dar pentru aceasta 
este nevoie �i de Împ�rt��anie. Cristos îi întinde 
mâna fratelui S�u muribund ca astfel s�-L conduc� 

pe acesta în ve�nicie. 
Dup� Împ�rt��anie, 
� ecare aude glasul 
lui Cristos care îi zice 
ce i-a zis tâlharului: 
„Azi vei �  cu Mine în 
Paradis”. 

În cea de-a 
doua duminic� din 
luna noiembrie, 
mai precis în 8 
noiembrie a.c., în 
Parohia Beliu s-a 
celebrat Sfânta Tain� 
a Maslului. În cadrul 
acestui eveniment au 
participat nou� preo�i. 
Protos la aceast� 

celebrare a fost Pr. Cr�ciun Sorin, iar al�turi de el au 
concelebrat: Pr. Paroh Farca� Cosmin, Pr. Aciu Ioan, 
Pr. Terec Mihai, Pr. Terec Iulian, Pr. Adrian Podar, Pr. 
Ionu� Dobocan, Pr. Tomoioag� Gheorghe �i preotul 
ortodox din localitate, Hu�iu Ioan.

Sfântul Iacob îndeamn� la utilizarea acestui 
Sacrament: „Este cineva bolnav între voi? S� cheme 
preo�ii Bisericii �i ace�tia s� se roage asupra lui, 
ungându-l cu untdelemn în numele Domnului. 
Rug�ciunea credin�ei îl va mântui pe bolnav, �i Domnul 
îl va ridica. Dac� a s�vâr�it p�cate, acestea îi vor �  
iertate” (Iac 5, 14-15).

Participarea la celebrarea acestui Sacrament a 
fost foarte important� pentru mine ca simplu seminarist. 
Însu� e�irea tr�it� de credincio�ii prezen�i  la  celebrare 
m-a ajutat s� în�eleg marea îndurare a lui Dumnezeu 
rev�rsat� peste servii s�i.

Eugen IVU�,
ANUL -III-
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BUCHETUL CREDIN�EI CRE�TINE
În perioada 13-15 noiembrie a.c., am avut onoarea 

s� particip�m la Alba Iulia, din partea Institutului Teologic 
Greco-Catolic „S� n�ii Trei Ierarhi”, la o conferin�� 
ecumenic� pe tema: „Criza în dialogul ecumenic; 
aspecte române�ti”, conferin�� coordonat� de Organiza�ia 
Ecumenic� „Corpus Christi”.

 Pentru noi a fost o experien�� deosebit�, deoarece 
am participat al�turi de reprezentan�i ai Bisericii Luterane, 
Bisericii Romano-Catolice �i ai Bisericii Ortodoxe. 
Scopul acestor întâlniri este unul deosebit: dac� începând 
cu Marea Schism� din 1054, Biserica a început s� devin� 
tot mai „fragmentat�”, iar acest proces continu� �i în zilele 
noastre, din p�cate, totu�i exist� �i oameni care caut� s� 
colaboreze pentru realizarea unei „unit��i în diversitate”. 
Fiecare confesiune cre�tin� î�i g�se�te fundamentul în 
Isus Cristos, iar acest aspect este cel care ne une�te mai 
tare cu fra�ii din celelalte confesiuni.

 Pe parcursul 
acestor zile, pe rând, a 
luat cuvântul  câte un 
reprezentant din Biserica 
Ortodox�, Biserica 
Romano-Catolic� �i 
Biserica Luteran�. 
Fiecare a expus  pozi�ia 
pe care Bisericile lor o 
au cu privire la dialogul 
ecumenic. S-a vorbit �i 
despre o tem� extrem 
de disputat� �i la ora 
actual�, despre toleran�a 
religioas�. S-a pus 
problema pân� unde 
se poate vorbi despre 
toleran�� religioas� �i care 
sunt limitele ei. Actul de toleran�� presupune dou�  p�r�i, 
iar dispozi�ia trebuie s� � e una de îng�duin��. În dialogul 
ecumenic nu trebuie c�utate doar aspectele care despart 
confesiunile, ci mai ales acelea care le unesc, credin�a 
în acela�i Mântuitor, spre exemplu. Dar pentru a ajunge 
la acest nivel trebuie renun�at la orgoliu  �i s� devenim 
îng�duitori cu ceilal�i. De exemplu, când într-o comunitate 
civil� (un sat, un ora�), apare o problem� care îi prive�te 
pe unii membri ai comunit��ii (în cazul unor inunda�ii), 
atunci ajutoarele vin din partea tuturora, indiferent de 
confesiunea din care provin. Preluând acest exemplu 
în „comunitatea cre�tin� universal�”, oare nu se poate 
întâmpla la fel în contextul dialogului ecumenic? Totu�i, 
aceast� toleran�� are limitele  �i � ecare Biseric� trebuie 
s�-�i men�in� demnitatea ei. Îns� faptul c� dup� sute de ani 
de neîn�elegeri �i rela�ii încordate între confesiuni, � ecare 
parte a pus „armele” jos �i s-a a�ezat la masa dialogurilor 
ecumenice, reprezint� un început promi��tor. 

 Credem c� aceast� întâlnire a fost înc� un pas 

important spre unirea Bisericilor, c�ci, precum spunea un 
teolog ortodox în cadrul forumului de discu�ii, ,,noi cei 
care am participat reprezent�m viitorul cler al Bisericii 
din care provenim �i este de datoria noastr� ca s� lupt�m 
pentru continuarea dialogurilor ecumenice”.

 Probabil momentele cele mai emo�ionante au 
fost rug�ciunile pe care le-am rostit împreun� în anumite 
momente ale conferin�ei, indiferent de confesiune, 
rug�ciunile � ind animate de reprezentan�ii � ec�rei 
confesiuni. În cea de-a 3-a Adunare Ecumenic� European� 
din 2007, de la Sibiu, Cardinalul Walter Kasper, în 
discursul s�u cu privire la dialogul ecumenic, intitulat 
„Lumina lui Cristos �i Biserica”, a� rma: „…putem alege 
o cale pozitiv�, nem�rginit� �i f�r� polemice. Putem face 
acest lucru cu speran�a c� un astfel de schimb de daruri, 
precum l-a numit Papa Ioan Paul al II-lea s� � e posibil. 
Adic�: putem înv��a unii de la al�ii. În loc s� g�sim cel 

mai mic numitor comun, 
s� ne îmbog��im reciproc 
cu bog��iile deja d�ruite.

 �i pe aceast� 
cale s-au s�vâr�it multe 
lucruri pozitive în 
ultimele decenii. Noi, 
catolicii, am înv��at de 
la evanghelici despre 
însemn�tatea cuvântului 
lui Dumnezeu, ei înva�� 
în prezent de la noi despre 
însemn�tatea �i structura 
Liturghiei. Catolicii �i 
evanghelicii datoreaz� 
bisericilor ortodoxe 
surori o în�elegere mai vie 
a tainei;astfel, icoanele 

au început s� � e mai iubite în Apus. Ne cunoa�tem înc� 
prea pu�in �i de aceea ne iubim înc� prea pu�in.

 Trebuie s� � m îns� con�tien�i c� la urma urmei 
nu putem „face” unitatea, ea nu poate �  lucrarea noastr�. 
Ea este un dar al Duhului lui Dumnezeu, El singur poate 
alina inimile. Trebuie s� ne rug�m pentru acest Duh al 
unit��ii. Ecumenismul cre�tin spiritual este din aceast� 
cauz� centrul �i inima ecumenismului cre�tin.”

 În aceast� Biseric� Cre�tin�, care este Mireasa lui 
Cristos, � ecare confesiune reprezint� o � oare spiritual� 
de o culoare diferit�, dar împreun� compun „buchetul 
spiritual” al Mirelui Cristos, un „buchet” multicolorat, 
precum este �i aceast� lume, un p�mânt multiconfesional 
a� at sub îndrumarea Aceluia�i P�stor, care este 
Mântuitorul nostru, Isus Cristos.

Paul CERNUCAN,
Emanuel GAVRILA�,

ANUL -III-
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ÎNTÂLNIREA TINERILOR DIN COMO
În perioada 23-25 octombrie 2009, câ�iva 

tineri din Eparhia Greco-Catolic� de Oradea au 
participat la un schimb de experien�� cu Dieceza 
de Como din Italia; o întâlnire de lucru anual�. În 
aceast� perioad� a avut loc �i ,,Întâlnirea diecezan� 
a tinerilor din Como”, „Due Giorni Giovanni”, 
organizat� în localitatea Dongo.

Tema întâlnirii a fost „ Abbiamo posto la 
nostra speranza nel Dio vivente”- „Ne-am pus 
speran�a noastr� în Dumnezeul cel 
Viu”. Programul a debutat cu un 
tur al bisericilor din Gravedona, 
unde s-au comentat fragmente din 
mesajul Papei Benedict al XVI-
lea de la ,,Întâlnirea Mondial� a 
Tinerilor” care a avut loc la Sidney. 
,,Speran�a”, tema întâlnirii, a fost 
legat� de suferin�ele Fecioarei 
Maria �i de jertfa martirilor 
cre�tini. Dup� acest tur, întregul 
grup a t�it o sear� de adânc� 
spiritualitate, dup� un program bine stabilit, în 
care s-a cuprins: spovedania, peniten�a,  Adora�ia 
Euharistic� �i medita�ia t�cut� pe malul lacului din 
apropiere.

Seara de sâmb�t� s-a încheiat cu un concert 
al unei trupe locale, care a antrenat tinerii în cântec 
�i dans. Cea de-a doua zi, duminica, a început cu 
rug�ciunea de diminea�� �i Sfînta Liturghie, dup� 
care grupul de tineri români, înso�it de Pr. Paul 
Popa, de la Biroul Pastoral din Oradea, s-a îndreptat 
spre aeroport  pentru  întoarcerea acas�.

Referitor la grupul nostru, men�ionez c� 

atmosfera a fost pl�cut�, s-au închegat prietenii dar 
s-au �i consolidat rela�ii mai vechi între cei care se 
cuno�teau deja.

În zborul lini�tit al avionului, priveam 
în urm�, priveam cele trei zile tr�ite la Como. 
Experien�a a fost una interesant�: ne-a solicitat, ne-a 
îmbog��it �i ne-a r�spl�tit. Am câ�tigat experien�a 
organiz�rii unei ,,întâlniri...” la nivel diecezan, dar 
�i interna�ional. Am în�eles mai bine contribu�ia 

pe care o poate aduce 
Biserica societ��ii prin 
asocia�iile din sânul ei, în 
care credin�a �i valorile 
morale cre�tine sunt la 
temelie. �i acest lucru 
se poate face chiar în 
mijlocul dezordinii prin 
care trece azi lumea.  La 
Como, am cunoscut mai 
bine puterea �i frumuse�ea 
rug�ciunii comunitare.           

Programul nostru a fost în a�a fel conceput, încât 
ne-a permis s� intr�m în via�a noastr� interioar� �i  
s� fim mai aproape de Dumnezeu prin rug�ciune.

În cele trei zile am tr�it intens bucuria �i nici 
nu ne-am dat seama cât de repede a trecut timpul. 
Singurul pe care omul nu �i-l poate face prieten, 
este timpul. Întorcându-ne acas�, nu putem decât 
s� mul�umim Bunului Dumnezeu pentru clipele 
petrecute împreun� �i Sfintei Fecioare Maria pentru 
ocrotirea de care am avut parte pe întregul drum.

Alexandru PETRICA�,
ANUL -III-

SFIN�IREA BISERICII GRECO-CATOLICE DIN �EITIN
Duminic�, 1 noiembrie 2009, a avut loc la �eitin 

(lâng� Arad) s� n�irea Bisericii Greco-Catolice din 
localitate. La acest eveniment au participat doi Ierarhi 
ai Bisericii noastre: PSS Alexandru Mesian, Episcopul 
Eparhiei de Lugoj �i PSS Virgil Bercea, Episcopul 
Eparhiei de Oradea Mare. ,,S�rb�toarea” din �eitin 
a adus pe acele meleaguri ar�dene  mul�i preo�i din 
cele dou� Eparhii, dar �i o parte a seminari�tilor de la 
Seminarul „S� n�ii Trei Ierarhi” din Oradea, care au 
animat celebrarea liturgic�. 

 O nou� biseric� ridicat� oriunde în lume e un 
nou loc de unde se va anun�a Vestea cea Bun� a mântuirii 
�i a iubirii. Noua biseric� din �eitin este o bucurie  pentru 
credincio�ii greco-catolici atât de încerca�i de nedreapta 
istorie. De la altarul s� n�it se vor rev�rsa în nesfâr�it 
darurile cere�ti �i harurile ,,deasupra � rii”.

 Programul a început prin emo�ionanta 
întâmpinare  a celor doi Episcopi. Credincio�ii 
împreun� cu P�rintele Paroh Ioan Va�adi, cu primarul 

localit��ii, cu studen�ii seminari�ti �i tineri c�l�ri i-au 
a�teptat pe cei doi Ierarhi chiar la intrarea în comun�. 
Apoi, � ecare Episcop s-a urcat într-o calea�c�, � ind 
condu�i spre biseric� de c�tre P�rintele Ioan Va�adi 
�i de primar. Studen�ii teologi au cântat minunat de-a 
lungul întregii procesiuni pân� la biseric�.

 În jurul orelor 10.00 a început slujba s� n�irii 
noului l�ca� de cult, iar dup� aceea a avut loc celebrarea 
S� ntei Liturghii a Sfântului Ioan Gur�-de-Aur. Dup� 
terminarea acestui eveniment liturgic, credincio�ii �i  
seminari�tii, avându-i în frunte pe cei doi Episcopi, 
s-au deplasat la C�minul Cultural din localitate unde 
localnicii au servit oaspe�ilor o mas� festiv�.

 Cu to�ii am fost impresiona�i de frumuse�ea 
acestui eveniment important din via�a Bisericii noastre, 
dar �i a Seminarului. Mul�umim lui Dumnezeu pentru 
c� ne-a oferit aceast� binecuvântat� ,,s�rb�toare”!

Ionu� CHI�,
ANUL -I-
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„Du-te �i f� �i tu la fel !” (Lc. 10, 37). Cu aceste 
cuvinte se încheie pericopa evanghelic� din duminica 
a XXV-a dup� Rusalii, supranumit� �i Duminica 
„Samarineanului milostiv”. În aceast� zi de s�rb�toare, 
în Catedrala episcopal� din Lugoj, au fost ridica�i 
la înalta treapt� a Preo�iei, doi dintre absolven�ii 
Facult��ii �i Seminarului Teologic Greco-Catolic din 
Oradea, �i anume: Ovidiu Gheorghe R�nescu �i Ovidiu 
Cri�an. Cei doi au absolvit studiile, unul  în anul 2009, 
iar cel�lalt în 2006. Mai trebuie men�ionat �i faptul c� 
Ovidiu R�nescu a ales s�-L slujeasc� pe Dumnezeu ca 
�i preot celibatar, iar Ovidiu Cri�an a ales preo�ia în 
stare de c�s�torie.

 Primirea hirotonirii întru Preo�ie este un 
lucru cu adev�rat m�re� dac� este s� medit�m la 
cuvintele Mântuitorului, care ne înva�� pe to�i s� 
� m „mo�tenitori ai vie�ii celei ve�nice”, iubind pe 
Domnul �i Dumnezeul nostru cu toat� inima, tot 
su� etul, toat� puterea �i tot cugetul, iar pe aproapele 
nostru ca pe noi în�ine. 

 Ce îndemn mai potrivit poate primi un preot 
la începutul misiunii sale sacerdotale decât acela de 
a-L iubi pe Dumnezeu din tot su� etul s�u, iar pe to�i 
cei încredin�a�i Lui spre p�storire ca pe propria � in��?

 Locul în care s-a celebrat acest Sfânt Sacrament 
este de asemenea binecuvântat �i sfânt. La altarul 
acestei Catedrale au slujit Episcopii Valeriu Traian 
Fren�iu �i Ioan B�lan, care, pentru iubirea dovedit� fa�� 
de Dumnezeu �i turma ce le-a fost încredin�at�, pentru 
credin�a �i � delitatea fa�� de Biserica Romei,  au îndurat 
martiriul în închisorile comuniste. La 7 noiembrie a.c., 
a fost deschis o� cial, la Roma, procesul de beati� care a 
Episcopilor greco-catolici martiri. Ace�ti mari s� n�i ai 
Bisericii noastre sunt protectorii no�tri, ai tuturor ,  �i ai 
preo�ilor nou s� n�i�i.

 Fie ca Maica Domnului s�-i ocroteasc� �i s� 
mijloceasc� pentru noii preo�i o preo�ie sfânt�.

Liviu DAT,
ANUL -IV- 

„DU-TE �I F� �I TU LA FEL!”


