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 Hramul Catedralei din Lugoj
 Unul din momentele solemne ale pelerinajului 
nostru a fost celebrarea Sfintei Liturghii Arhierești în 
Catedrala Lugojului, care și-a serbat hramul. Sfânta și 
Dumnezeiasca Liturghie a Rusaliilor a fost celebrată de 
către PS Virgil Bercea și de către 
PS Alexandru Mesian. Prezența 
seminariștilor la această sărbă-
toare a fost un motiv de bucurie 
atât pentru ierarhul locului cât 
și pentru credincioșii lugojeni. 
Seminariștii au animat câteva 
momente în cadrul Sfintei Litur-
ghii dar și procesiunea în jurul 
Catedralei și sfințirea spicelor, a 
darurilor și a holdelor, celebrare 
făcută în fața Catedralei.
 Rugăciuni la Sanctuarului de la Scăiuș 
 În cursul duminicii de Rusalii, după-amiaza, co-
munitatea seminarului a vizitat Sanctuarul marian de la 
Scăiuș, unde se află icoana făcătoare de minuni a Maicii 
Domnului, care a lăcrimat la 30 septembrie și 15 octom-
brie 1934. Părintele Ilie Hasciar, parohul comunității, 
ne-a așteptat și întâmpinat ca pe niște adevărați pelerini, 
vorbindu-ne despre minunea din jurul icoanei Sfintei 
Fecioare, despre comunitatea din Scăiuș dar și despre 
experiența lui de preoție. Ne-a arătat de asemenea și ve-
chea biserică, cea în care se afla icoana în momentul în 
care a vărsat lacrimi. În fața icoanei făcătoare de minuni 
a Maicii Domnului am cântat toți împreună o parte din 
rugăciunea Acatistului după care, fiecare a venerat icoa-
na, adresând Preacuratei rugăciunile ce le purta în inimă.
 Vizita Mănăstirii Preasfintei Treimi Giroc 
 De la Scăiuș ne-am îndreptat spre Mănăstirea 
Preasfintei Treimi din comuna Giroc, care, de aseme-
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nea, își serba hramul. Am ajuns în timpul Vecerniei 
plecării genunchilor, celebrată de PS Virgil Bercea. 
După celebrare, părintele ieromonah Isaac ne-a pre-
zentat istoria comunității monahale care este în extin-
dere, atât fizic vorbind cât și la nivel de comunitate. 

Ne bucurăm că am putut să-i vi-
zităm la mănăstire și pe cei doi 
călugări tineri, fr. Anastasie (An-
drei Duma) și fr. Ieremia (Iulian 
Bogluț) care sunt alumni ai semi-
narului nostru. După prezentarea 
făcută de părintele Isaac, ne-am 
întors la Lugoj, acolo unde gaz-
da noastră bună, PS Alexan-
dru Mesian, ne aștepta pentru a 
lua împreună masa de cină. De 
menționat faptul că pe parcursul 

acestui pelerinaj ne-am bucurat să fim găzduiți cu atâ-
ta căldură sufletească de către PS Alexandru Mesian, 
Episcopul de Lugoj, chiar în structurile Episcopiei pe 
care, cu onoare, o păstorește.
 Un fost seminarist orădean a devenit preot
 A doua zi de Rusalii, comunitatea seminaru-
lui nostru a fost prezentă în Parohia „Sfinții Petru și 
Pavel” din Timișoara, alături de Preasfințiile lor Ale-
xandru și Virgil. Pe lângă bucuria ocazionată de vi-
zita obișnuită pe care păstorul Eparhiei de Lugoj o 
face în diferite parohii în a doua zi a Praznicelor, 
cei prezenți au trăit niște momente de har deosebite. 
Absolventul Seminarului Teologic din Oradea, di-
aconul Bogdan Silviu Moisa, a fost hirotonit preot 
prin impunerea mâinilor Preasfințitului Alexandru 
Mesian.
        Pr. Anton CIOBA

 Rector
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La eveniment, pe lângă familia și prietenii neo-
hirotonitului, au fost prezenți și diferiți credincioși 
din Timișoara și împrejurimi. Pe lângă cei doi ie-
rarhi au fost prezenți și numeroși preoți din țară și 
străinătate: pr. Angelo Pop, vicarul general de Lu-
goj, pr. Nicolae Teodorescu, protopop al Timișoarei, 
pr. Daniel Sas, parohul locului, pr. Cristian Sabău, 
asistent spiritual al Seminarului Teologic din Ora-
dea împreună cu pr. Anton Cioba și fr. Florin Bode, 
rectorul, respectiv vicerectorul aceleiași instituții. 
A mai fost prezent și părintele Maurizio Ardini din 
Parohia San Bernardino in Selva, Ravena – Italia, 
parohie în care pr. Silviu a desfășurat activități pas-
torale atât în timpul Seminarului cât și după absolvi-
rea studiilor teologice. Au mai fost prezenți pr. Ga-
briel Sabău, paroh în Petroman și Jebel și pr. Răzvan 
Oprișa din Timișoara.

Parohia „Sf.Apostoli Petru și Pavel” din 
Timișoara a avut un motiv în plus de bucurie și 
anume faptul că se împlinesc 10 ani de când a fost 
sfințită biserica. Cu acea ocazie, amintea pr. Daniel, 
a fost hirotonit părintele Tegzeș Tudor, de asemenea 
absolvent al seminarului orădean și care, acum, se 
bucură alături de noi din Împărăția Cerurilor.

Pr. Bogdan Silviu Moisa este originar din Pa-
rohia Orțișoara, Jud. Timiș. În anul 2009 a absolvit 

Sub egida Jubileului aniversar al celor 225 de 
ani de existență a Seminarului orădean, în perioada 
25-27 mai 2017, în Aula Magna „Episcop Ioan Su-
ciu” a „Seminarului Teologic Greco-Catolic Sfinţii : 
Vasile, Grigore şi Ioan” din Oradea, a avut loc Sesi-
unea de Comunicări Ştiinţifice Studenţeşti, cu titlul 
„Educație și Societate”. Aceasta Sesiune a fost orga-
nizată de Asociaţia Studenţească Co-
riolan Tămâian Oradea, din cadrul 
Departamentului Oradea al Facultății 
de Teologie din cadrul Universității 
Babeș-Bolyai Cluj Napoca, cu binecu-
vântarea Preasfinţiei sale Virgil Ber-
cea, episcop greco-catolic de Oradea.

Evenimentul a început joi 25 
mai, cu salutul adresat participanţilor 
de către președintele ASCTO, Giuse-
pe Ghiurca, urmat de cel al directoru-
lui de Departament al Facultăţii de Teologie Greco-
Catolică din Oradea, domnul Ionuţ Popescu.

Printre participanţi s-au numărat studenţi de la 
Facultatea de Teologie Ortodoxă din Sibiu, de la Facul-
tăţile de Teologie Greco-Catolică din Blaj şi Oradea, 
de la Seminarul Teologic Romano-Catolic de la Alba-
Iulia cât şi de la Facultatea de Filosofie a Universității 
din București.

studiile universitare, nivelul licență, iar în 2011 ni-
velul master, la Departamentul Oradea al Facultății 
de Teologie Greco-Catolică din cadrul Universității 
Babeș-Bolyai Cluj Napoca și s-a format în Semi-
narul „Sfinții Trei Ierarhi : Vasile, Grigore și Ioan” 
Oradea. Ulterior a activat în diferite parohii din țară 
și străinătate. Ca preot va activa pe teritoriul Epar-
hiei de Lugoj. Este căsătorit din anul 2016.

Aducem mulțumiri Preasfintei și de viață fă-
cătoarei și nedespărțitei Treimi pentru harurile ce ni 
le-a dat în aceste zile de pelerinaj. Încredințăm toată 
activitatea formativă din seminarul nostru acțiunii 
sfințitoare a Preasfântului Spirit care ne inspiră pe 
fiecare dintre noi și îl rugăm în același timp să lu-
mineze inima și mintea cât mai multor tineri să răs-
pundă pozitiv chemării de a-l urma pe Dumnezeu 
mai îndeaproape, în frumoasa misiune prezbiterală.

Mulțumim Preasfințitului Alexandru Mesian 
pentru primirea călduroasă ce ne-a făcut-o și tutu-
ror celor pe care, în aceste zile i-am întâlnit și ne-
au fost aproape. Mulțumim și Preasfințitului nostru 
Virgil pentru că ne-a însoțit în acest pelerinaj și, 
cu ocazia aniversării a 20 de ani de când este Epi-
scop Eparhial de Oradea, îi urăm mulți ani rodnici 
de păstorire binecuvântată a turmei încredințate de 
Dumnezeu.

Având în vedere faptul că orașul nostru este 
multicultural, am profitat de ocazie pentru a face o 
vizită ghidată prin oraș, precum și vizitarea ghida-
tă a Muzeului Cetății și orașului Oradea, în special 
a expozițiilor confesiunilor greco-catolică, romano-
catolică, ortodoxă și reformată, dar și a Sinagogii Ne-
ologe Sion. Pe această cale mulțumim d-nei Angela 

Lupșea care ne-a susținut în această 
privință precum și d-nei Ramona No-
vicov care ne-a ghidat prin Oradea.

Tot în cadrul acestui eveni-
ment, vineri 26 mai, a avut loc lansa-
rea celor două volume recent apărute: 
„Fecioara din Fatima - Episcop Ioan 
Suciu”, ediţie îngrijită de Părintele Dr. 
Cristian Sabău şi „Cardinalul Alexan-
dru Todea în dosarele securităţii”, de 
Dr. Sergiu Soica. La finalul sesiunii 

Preasfinția Sa Virgil Bercea, Episcop de Oradea, ală-
turi de Părintele Anton Cioba, Rectorul Seminarului 
Greco-Catolic orădean și de preşedintele ASCTO, 
Giusepe Ghiurca, a înmânat diplome de participare 
celor care au susţinut lucrări, oferindu-le în același 
timp câteva cărți în dar.

Giusepe GHIURCĂ
Anul	IV

(urmare din pag. 1)
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Fiecare dintre noi avem figuri de oameni care 
ne-au marcat viaţa şi traiectoria, a căror prezenţă a 
dat un nou curs mersului lucrurilor, precum şi o doză 
de înţelepciune exprimată prin sfaturi ori prin simpla 
prezenţă. Pentru mine un astfel de OM a fost Prea-
sfinţitul Vasile Hossu, de la a cărui trecere la Domnul 
s-au marcat pe 8 iunie 2017, 20 de ani. Poate că pe 
vremea aceea înţelegeam lucrurile doar în virtutea 
unui oarecare instinct; trecerea timpului mă face să 
revin la persoana Dânsului şi să îmi dau seama că 
gesturile şi cuvintele sale au o semnificaţie cu adevă-
rat bogată!

Născut în 1919, la Carei, Vasile Hossu a devenit 
preot în 1945. Odată cu dezlănţuirea prigoanei împo-
triva Bisericii Greco-Catolice a fost întemniţat preţ 
de doi ani, după care a lucrat ca profesor, pe Valea 
Drăganului. După pensionare, a fost 
chemat la Oradea, unde a desfăşurat 
o vie activitate pastorală, îndeosebi în 
rândul tineretului. În luna mai 1990 a 
fost consacrat episcop unit de Ora-
dea şi a rămas în această poziţie până 
când Domnul l-a chemat la Sine, în 
1997.

Eu l-am cunoscut prin 1990, şi 
am surprins trecerea sa de la preot la 
arhiereu. Cu toate că-i fusese acorda-
tă cea mai înaltă treaptă în harul slu-
jirii preoţeşti, el a rămas la fel, blând, 
modest, simplu şi umil. Îl percepeam 
ca pe un preot foarte apropiat, ca pe 
un paroh şi, un pic, ca pe un bunic. Nu 
avea în comportamentul său nimic ce 
să îţi dea impresia că ar fi mai presus, că ar avea un 
rang important şi că ai fi neînsemnat. Atunci când, 
mergând la biroul său pentru a-i vorbi, avea deja pe 
altcineva, Dânsul se scuza cu smerenie că te face să 
aştepţi, chiar dacă pe atunci eram doar un băieţan-
dru de 15-16 ani. Abia mai apoi, după ce m-a trimis 
la studii în străinătate, am întâlnit acolo alţi episcopi 
de care te puteai apropia doar cu greu şi în intervale 
bine măsurate, vlădici ce prin atitudinea lor, te făceau 
să înţelegi importanţa şi grandoarea poziţiei lor; doar 
atunci, prin comparaţie, am ajuns să înţeleg adevăra-
ta măreţie a Preasfinţitului Vasile, măreţia smerită a 
celui care ştie să se coboare la orice nivel, măreţia ce-
lui care nu are nevoie de victime pentru a-şi întreţine 
maiestatea şi nici de inferiori care să-i demonstreze 
puterea.

Omul acesta avea ceva pur în el, ceva neîntinat, 
chiar dacă trăia cu picioarele pe pământ, iar lumea îl 
asalta cu rezolvarea multor probleme concrete. Avea 
o floare în suflet, permanent vie, permanent proaspă-

tă, întreţinută cu hrana vieţii trăite în Dumnezeu şi 
cu apa unui bun-simţ profund uman şi creştin. Floa-
rea pe care o cultiva în interior nu i-au rupt-o nici 
vitregiile vieţii, nici temnicerii ori prepotenţii, nu s-a 
ofilit nici în anii de închisoare în care, precum spu-
nea, era atât de întuneric, încât nu putea nici măcar 
să-şi vadă propriile mâini; încercările la care a fost 
supus l-au fortificat, i-au rafinat simţul empatic, i-au 
mărit bunătatea, i-au sporit înţelepciunea...

Ideea de a deveni preot mi-a fost sădită dato-
rită Lui! Spovezile pe care mi le-a ascultat, faptul că 
m-a călăuzit spiritual şi mi-a vorbit adesea despre 
Isus, faptul că îmi povestea uneori despre năzuinţele 
sale cu privire la creşterea Bisericii şi la cultivarea ti-
nerilor, că îl simţeam sensibil faţă de acel Dumnezeu 
pe care îl întrezărea în oameni, m-a făcut să doresc 

să-i semăn şi să sap în suflet pentru 
a vedea în ce măsură sunt îmboldit 
spre aceleaşi idealuri şi valori.

Un lucru rămâne, cu siguranţă, 
în memoria acelora care l-au cunos-
cut: Preasfinţitul Vasile era un pasi-
onat de aparatură audio şi video, pe 
care intenţiona să o folosească pentru 
educarea tinerilor. Credea cu tărie în 
noua evanghelizare, făcută cu ajuto-
rul mijloacelor moderne de comuni-
care şi pentru acest motiv, nu ezita să 
dedice timp, energii şi fonduri!

Visul său mărturisit era ace-
la ca, odată obţinută retragerea din 
atribuţiile de Episcop titular, să se 
poată ocupa de cateheza şi îndruma-

rea tineretului, punând în funcţiune întregul arsenal 
de filme, casete, înregistrări şi traduceri pe care le 
adunase de-a lungul anilor. Se bucura la modul cel 
mai sincer de fiecare dată când primea un film reli-
gios ce îl putea ajuta la cateheză, şi foarte adesea, în 
după-amiezile de sâmbătă, marele Ierarh era văzut 
coborând între copiii de la Oratoriu sau de la AS-
TRU cu casetofonul şi video-proiectorul său, pentru 
a-i putea întreţine pe tineri cu o lecţie pe fond vizual 
şi auditiv. Atunci când m-a trimis la studii, m-a în-
demnat să îmi fac, de-a lungul anilor, o bibliotecă, 
o audiotecă şi o videotecă, îndeosebi pentru că, în 
România acelor vremuri, era mai greu de găsit acest 
fel de materiale pe fond religios.

Preasfinţitul Vasile îmi rămâne în suflet proas-
păt, viu şi luminos. Îi sunt recunoscător că a încercat 
să sădească în mine şi în oameni floarea credinţei şi 
a bunătăţii!

Pr. Cristian SABĂU                                                                                            
Asistent	Spiritual

PS VASILE HOSSU:
EPISCOPUL CU FLOARE-N SUFLET
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Viaţa creştină e o continuare şi o completare a 
vieţii lui Isus, o reproducere în noi a virtuților Sale, 
mai ales a Iubirii şi a conformării Sale cu voinţa lui 
Dumnezeu Tatăl. 

Dar Isus trebuie urmat pînă la capăt, pînă la 
moarte. Şi precum Patima şi Moartea lui Isus au fost 
condiţia Învierii Sale, tot astfel moartea noastră mis-
tică, dispariţia omului vechi din noi, este condiţia vie-
ţuirii în noi a omului nou, făurit după chipul lui Isus, 
iar moartea noastră fizică este condiţia învierii noastre 
totale în El. Desigur, moartea noastră fizică, la fel cu 
moartea lui Isus, este în sine un rău, o violenţă. De ace-
ea în Ghetsimani, Isus L-a rugat de trei ori pe Tatăl Său 
să-L scutească de acest pahar. Firea Sa omenească s-a 
revoltat împotriva durerii şi a sorţii. 

Totuşi, El a depăşit această revoltă a naturii 
şi a făcut un lucru nemaiauzit. Fiind încă în deplină 
posesiune a vieţii Sale pământeşti, El a dat un sens şi 
o eficiență morţii Sale, a făcut din ea o 
ofrandă de iubire. Acolo unde omul pă-
mântean spune că nu există mai mare 
iubire decât aceea dintre două persoane 
care trăiesc în pace şi bucurie o viaţă în-
treagă, El zice că nu există mai mare iu-
bire decât aceea de „a-ţi da viaţa pentru 
acela pe care îl iubeşti”.

Ceva s-a schimbat. Moartea nu mai 
e o fatalitate. Ea are un rol. Nimeni nu-i 
ia viaţa lui Isus, El Însuşi o dă (Ioan 10, 
18). Înainte de a-I fi răpită, El Îşi dă viaţa 
Sa pe masa de la Cina cea de Taină, sub 
forma pâinii şi a vinului. 

Moartea de a doua zi va fi un chin, 
o durere crâncenă, dar ea a fost deja acceptată, viaţa a 
fost predată, iubirea a luat-o înaintea durerii. De aici 
înainte, răul, durerea, moartea, vor avea un rol în lume, 
vor fi nişte robi puşi în slujba vieţii. Ofranda de pe Cru-
ce a lui Isus e plină de semnificaţii; ea este un omagiu 
filial adus Tatălui. E o concordanţă totală a Fiului cu 
voinţa de mântuire a Tatălui. 

Fireşte că nu moartea lui Isus, nici Sângele ce 
şi-L varsă face plăcerea Tatălui – ar fi un lucru josnic 
– ci Iubirea lui Isus, unirea Voinţei Sale cu Voinţa Lui, 
prin care repară neascultarea omului şi-i restabileşte 
vocaţia; aceasta Îl încântă pe Tatăl. În raport cu noi 
oamenii, ofranda lui Isus de pe Cruce este Darul cel 
nepreţuit al Răscumpărării noastre din robia păcatului. 

Pâinea si vinul, Trupul şi Sângele Său cu care 
vrea să ne împărtăşim, este un semn, o taină prin care 
ne asociază şi pe noi jertfei Sale şi voieşte să ne întoar-
că voinţa de pe calea fiului rătăcit şi să ne pună viaţa în 
acord cu viaţa Lui şi deci, în acord cu voinţa Tatălui, 
astfel ca să poată repeta în noi cuvântul din Ghetsi-
mani: „Nu voia mea, ci Voia Ta să fie!”

De fapt, fiecare creştin, în virtutea participării 
lui la Preoţia mistică a lui Isus, ca membru al Cor-
pului său mistic, atunci când se află de faţă la Sfânta 
Liturghie şi se rostesc cuvintele „LUAŢI, MÂNCAŢI, 
ACESTA ESTE TRUPUL MEU...” şi „BEŢI DINTRU 
ACESTA TOŢI; ACESTA ESTE SÂNGELE MEU...” 
se află la Cina cea de Taină şi-şi oferă cu Isus viaţa sa, 
ca să servească de nutremânt şi mântuire fraţilor săi. 

Iar cel ce ar asculta Sfânta Liturghie, cu refuzul 
expres de a-şi dărui viaţa lui Dumnezeu ar face un sa-
crilegiu. Şi dacă numai jertfa ne pune voinţa noastră 
în acord cu voinţa Tatălui, tot jertfa este aceea care 
ne pune în acord cu aproapele, căci numai o inimă 
jertfită devine comestibilă pentru fraţi. Inima care nu 
ştie jertfi, rămâne dură, e respinsă şi nu poate deveni 
hrană oamenilor. În sfârşit, prin cuvintele şi gesturile 
Sale de la Cina cea de Taină, Isus vrea să ne arate că 
El este Stăpânul morţii, învingătorul acestui duşman 

al omului, care va fi total eliminat din 
lume, însă numai atunci când Împărăţia 
lui Dumnezeu se va desăvârşi. 

Când rosteşte la Cina ce de Tai-
nă cuvintele: „Aceasta să o faceţi în 
amintirea mea”, Isus ne cere fireşte să-I 
reînnoim jertfa Lui prin jertfa liturgi-
că sacramentală. Dar nu numai atât. El 
ne cere mai mult. Ne cere să facem cu 
viaţa noastră ceea ce El a făcut cu via-
ţa Sa: să ne-o dăm şi noi pe a noastră, 
deoarece în acest scop suntem invitaţi 
de repetate ori în cursul liturghiei, ca 
„... pe noi înşine şi unul pe altul şi toată 
viaţa noastră lui Cristos Dumnezeu să o 

dăm!”. Şi de aceea ne dă El Trupul Său să-L mâncăm 
şi Sângele Său să-L bem, ca şi noi să ne dăm viaţa sa-
crificându-ne pentru mântuirea noastră şi a lumii; căci 
participarea adevărată la liturghie nu e o glumă, nu 
ne jucăm de-a jertfa. Întreaga viaţă creştină se află de 
acum înainte sub semnul morţii Domnului. Dar nu e 
vorba de moartea fizică, ci de moartea slujitorului care 
iubeşte până la capăt, până la moartea omului vechi şi 
învierea omului nou. 

Astfel, Botezul, prin scufundarea în apă, în-
seamnă tocmai moartea omului vechi şi naşterea 
omului nou, care-I aparţine lui Isus, până la martiriu 
inclusiv. Credinţa însăşi este o jertfă de ascultare, as-
cultare până la moarte, sau acea „ardere de tot” cum 
zice Sfântul Pavel din care se degajă mireasma lui 
Cristos (II Cor 2,15).

Practicarea virtuţilor, învingerea înclinaţiilor 
rele prin mortificare, nu este altceva decât o continuare 
a ofrandei de la Liturghia făcută în Biserică.

MOARTEA LUI ISUS
ŞI MOARTEA NOASTRĂ

Pr. Anton RUS
Asistent	spiritual
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 După cum ați văzut și citit, în ultimele luni v-am 
făcut părtași la trăirea profundei mele experiențe afri-
cane. O experiență nu e deplină dacă nu este împărtășită 
cu prietenii. Am încercat ca prin intermediul cuvintelor 
și cu ajutorul diferitelor mijloace de comunicare, să de-
scriu și să vă îmbogățesc cu o altfel de mentalitate, cu 
alte tipuri de valori, cu un alt stil de a percepe această 
lume și această viață. În acest ultim episod al minunatei 
mele experiențe, aș vrea să scot în evidență câteva lu-
cruri pe care le-am putea învăța de la africani... sau, cel 
puțin, ne-ar putea determina să medităm puțin la ele.

Să mulțumim pentru ce am primit.
Să ne mulțumim cu ce avem
Unul dintre lucrurile care m-a „scandalizat” cel 

mai mult după această experiență, a fost faptul că cei 
care au primit puțin de la viață sunt mai mulțumiți, mai 
senini și știu mulțumi mult mai mult lui Dumnezeu de-
cât cei care au un trai mai mult decât decent și o viață, 
teoretic, mai ușoară. Ei mulțumeau pentru fiecare ploaie 
căzută din cer și se bucurau cu adevărat de ea. Noi, de 
multe ori, ne enervăm și devenim 
indispuși când ploaia ne strică 
planurile, ne udă hainele noi sau 
ne cauzează disconfort. Mi-a ră-
mas pentru totdeauna în suflet bu-
curia și privirea copiilor de acolo 
în momentul când primeau câte o 
bomboană și, cu mare tristețe, re-
alizez că astăzi mulți dintre copi-
ii noștri nu se bucură nici măcar 
atunci când, prin eforturi financi-
are substanțiale, părinții le oferă 
un telefon sau chiar o tabletă. Și atunci mă întreb: acest 
sentiment de mulțumire și satisfacție depinde oare chiar 
atât de mult de condițiile exterioare, de ceea ce ne oferă 
viață sau este mai degrabă un sentiment care răsare în 
interiorul nostru, demonstrând atitudinea fundamenta-
lă pe care noi o avem în și față de viață?

Să ne respectăm bătrânii și pe cei mai în 
vârstă ca noi
Am stat și am trăit printre ei aproape patru luni, 

dar vă mărturisesc sincer că nu am văzut un bătrân aban-
donat sau ignorat de societate. Copiii sunt datori să aibă 
grijă de părinții lor și să le asigure o bătrânețe decentă. 
În momentul mesei, prima farfurie din mâncarea gătită 
pentru întreaga familie, merge la cei bătrâni, urmând ca 
mai apoi să ajungă și la ceilalți membri ai familiei. Stau 
și analizez deseori situația bătrânilor noștri din azile, 
spitale sau chiar a acelora care au rămas singuri acasă. 
Oare aceasta să fie adevărata civilizație? Oare aceasta 
este atitudinea corectă față de părinții noștri care s-au 
străduit să ne crească așa cum au putut ei mai bine și 
să ne ofere maximul din ceea ce erau ei capabili? Unde 

a dispărut acel sentiment natural al recunoștinței față 
de părinții și bunicii noștri? Ar trebui, încă o dată, să 
stăm și să analizăm puțin situația în care a ajuns soci-
etatea noastră așa-zis civilizată și, mai ales, încotro ne 
îndreptăm.

Africanii apără viața
În Coasta de Fildeș avortul este interzis prin 

lege. Conform datelor statistice, în România, din 1958 
până în 2014 (anul pentru care sunt disponibile ultime-
le date statistice) au fost înregistrate doar în spitalele 
de stat din țară 22.638.755 avorturi. Datele publicate în 
2012 de Organizaţia Mondială a Sănătăţii arată că Ro-
mânia are ce mai ridicată rată de avort din Europa: 480 
de avorturi la 1.000 de naşteri (aproape o treime din 
copiii concepuţi sunt avortaţi). În schimb, într-o țară 
pe care noi o considerăm din lumea a treia și departe 
de civilizație, avortul este interzis prin lege de stat și 
orice medic care recurge la astfel de metode, într-un 
mod ilegal, este pasibil de închisoare. Dacă o astfel de 
societate, care își ucide copiii într-un mod legal, este 

considerată modernă și avansa-
tă, permiteți-mi să regret aceas-
tă evoluție și modernizare. Un 
raționament de logică simplu ne 
spune că o societate care își uci-
de viitorul este sortită dispariției 
sau cel puțin unor dereglări in-
terne care o vor afecta pe toate 
planurile. Astăzi, în România, ne 
lamentăm din ce în ce mai mult 
de lipsa unor lideri, oameni po-
litici sau oameni de caracter care 

să conducă frâiele acestei țări și să o conducă spre un 
trai mai bun; oare în acele zeci de milioane de omuci-
deri nu ne-am asasinat mulți dintre aceia care puteau să 
conducă această țară și această societate spre o dezvol-
tare corectă și spre binele tuturor? Este doar o întrebare 
retorică. 

Să râdem chiar și atunci când viața ni se pare grea
Dacă veți face o simplă plimbare pe străzile 

Europei, nu aveți cum să nu observați mulți oameni 
triști, îngândurați, grăbiți sau chiar având chipul de-
format de la multitudinea de griji pe care le au. Mulți 
dintre ei cu capul plecat, neatenți la cei care trec pe 
lângă ei și fără un strop de speranță sau optimism în 
ei. Oare de ce în Europa încă nu am auzit acel hohot 
de râs al copiilor din Africa, care m-a cucerit imediat 
după ce am ajuns acolo? De ce oare noi am uitat să ne 
bucurăm de micile plăceri și bucurii ale vieții? De ce 
nu suntem bucuroși că avem tot ceea ce are nevoie un 
om pentru a fi fericit? Spunea cineva că Pămâtul oferă 
suficient pentru a acoperi nevoile omului, dar nu și 
lăcomia lui. 

AFRICA – O ALTĂ LUME (IX)
AFRICA - ȘCOALĂ PENTRU CEI ÎNVĂȚAȚI

(continuare în pag. 6)
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DEPUNEREA CERERILOR SEMINARIȘTILOR 
DIN ANUL AL II-LEA. HIROTONIRE DE PREOȚI

În data de 18 iunie 2017, în cadrul Sfintei Litur-
ghii celebrate în catedrala „Sfântul Nicolae” din Ora-
dea, seminariștii anului al doilea și-au depus cererile 
pentru admiterea între candidații pentru diaconat și 
preoție. Prin aceasta, ei confirmă în mod solemn fap-
tul că sunt pregătiți și doresc să continue drumul spre 
Sfânta Preoție. 

Cel de-al doilea an al parcursului formativ din 
Seminar este un moment de cumpănă în viața oricărui 
seminarist. Este momentul în care el face un discer-
nământ în ceea ce privește viitorul vocației sale. Tre-
când prin anumite dificultăți și încercări de început, 
fiecare seminarist privește cu un ochi critic spre trecut 
și cu optimism spre viitor, conștient fiind că vocația 
autentică se călește precum ar-
gintul în foc după cum spune 
și psalmistul: „Că ne-ai cerce-
tat pe noi, Dumnezeule, cu foc 
ne-ai lămurit pe noi, precum 
se lămureşte argintul” (Ps. 65, 
9). O vocație autentică trebuie 
construită și îngrijită.

 În cererea pe care 
i-au înmânat-o Preasfinției 
Sale Virgil Bercea, Episcop 
Greco-Catolic de Oradea, 
seminariștii și-au prezentat trecutul, gândurile și 
dorințele lor pentru viitor; în același timp, au făcut 
un scurt istoric al vieții și vocației lor, amintind, 
printre altele, persoanele care i-au marcat și care 
i-au inf luemțat spre această decizie, și, cel mai im-
portant, felul în care au auzit glasul Domnului în 
viața lor. Acești tineri au primit cu brațele deschi-
se chemarea Domnului și ascultând acel glas dulce 
al Mântuitorului: „Vino după Mine!”, vor putea da 
mai departe din experiența personală cu Dumne-
zeu, dând mărturie vie despre felul în care El lu-
crează în viața oricărui tânăr.

Vom ajunge la sfârșitul vieții și ne vom da seama 
cu tristețe că un om nu are nevoie de foarte multe ca să 
fie fericit. Vom realiza că amintirile noastre cele mai fru-
moase sunt chiar acele bucurii mici ale vieții dar atât de 
importante și profunde. Ne vom trezi că am uitat să trăim 
și să ne bucurăm de viață tocmai din cauza faptului că am 
trăit cu falsa convingere că fericirea omului vine de unde-
va din afară, din lucrurile pe care a reușit să le adune de-a 
lungul anilor. Să ne bucurăm până nu va fi prea târziu.

Când nu suntem mulțumiți sau considerăm 
că viața ne-a oferit prea puțin, să ne gândim că:
- ceea ce am primit, am primit gratis și fără merite 

personale. Ce am făcut noi pentru a avea norocul de a ne 
naște într-o lume unde nu se moare de foame și unde avem 
toate cele necesare pentru a duce o viață decentă?

- de multe ori, ei, cei cărora viața nu le-a prea zâm-
bit, oferă mai mult zâmbet vieții decât noi;

- lumea poate deveni mai bună doar dacă noi 

Prin acest gest solemn, ei se angajează în a con-
tinua formarea necesară unor veritabili lucrători în via 
Domnului. După ce fiecare a fost prezentat de către 
Părintele Rector, Preasfinția Sa a rostit o rugăciune 
pentru sporirea harului de Sus și pentru a primi pu-
tere de la Dumnezeu în vederea continuării drumului 
pe care au pornit. Drumul spre Sfânta Preoție nu este 
unul ușor, este plin de alunecări și ridicări, de încercări 
și haruri, precum a fost și drumul crucii lui Hristos. 
Și totuși, prin aceste căderi și ridicări, seminariștii, 
precum modelul lor suprem, Isus Hristos, primesc pu-
tere de la Tatăl Ceresc pentru a putea face față tuturor 
piedicilor venite din partea Celui Rău, precum și din 
partea lumii.

În cadrul aceleiași Sfinte Li-
turghii a avut loc, totodată, un alt 
eveniment de o importanță majoră 
pentru Eparhia noastră. Doi foști 
seminariști, și anume diaconul 
Matei Claudiu Chiriloaei și iero-
diaconul Sebastian Severian Dod, 
au primit Taina Sfintei Preoții. 
Așadar, într-un singur cadrul li-
turgic, doi foști seminariști au de-
venit lucrători în via Domnului, în 
timp ce alți șapte seminariști și-au 

exprimat dorința sinceră spre a continua drumul în-
spre acest mare har. Dumnezeu să îi binecuvinteze și 
să îi facă lucrători vrednici în via Sa, iar Maica Dom-
nului să îi păzească.

La sfârșitul Sfintei Liturghii, toți cei prezenți, 
împreună cu familia și cei apropiați ei, ne-am rugat, 
rugăciunea Parastasului pentru sufletul adormitei ser-
ve a lui Dumnezeu, doamna Florica Duma, cea care 
până acum câteva luni ne încânta cu cântecele sale. 
Dumnezeu să o odihnească și să-i facă parte cu dre
pții.                                         

vom deveni mai buni. Ca urmare a bunătății noastre, cei 
defavorizați vor avea mai puține lipsuri;

- fiecare zi din viața noastră este un cadou de la 
Dumnezeu. Dimineața când ne trezim, în loc să ne gândim 
la toate greutățile și problemele ce ne așteaptă, să ne bu-
curăm pentru că vedem din nou lumina zilei și avem oca-
zia să ne bucurăm de tot ce ne înconjoară; alții nu au avut 
această șansă.

Voi încheia prin cuvintele autorului și omului de 
afaceri american Anthony Robbins: „Convingerile noastre 
în legătură cu ceea ce suntem şi ceea ce putem fi determină 
cu precizie ceea ce vom fi. Dacă credem în magie, vom 
trăi o viaţă magică.” Viața este frumoasă și are o valoare 
inestimabilă dar întotdeauna depinde de unghiul din care o 
privim. Frumusețea stă în ochiul celui care privește și nu 
în lumea exterioară.

  Claudiu BAIDOC
Anul	II

Fr. Florin BODE                                                                                            
Vicerector

(urmare din pag. 5)
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NEGRU ŞI ALB, ÎN COTIDIAN 
TRAFICUL DE CARNE VIE – PROVOCĂRI ŞI SOLUŢII 

Continuăm seria dialogurilor cu doamna Sori-
na Bumbuluţ, psiholog şi vicepreşedintă a Asociaţi-
ei	Femeilor	 Împotriva	Violenţei	ARTEMIS din Cluj 
Napoca, care ne-a prezentat modalitățile de organi-
zare şi  de operare ale reţelelor mafiote,  traficante 
de carne vie din  Macedonia. Menţionăm că toate 
aceste date prezentate au fost extrase din  rapoartele  
Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Euro-
pa, ale Organizaţiei Internaţionale pentru Migraţie şi 
prin surse din cadrul Misiunii Naţiunilor Unite, pri-
vind recrudescenţa traficului de carne vie în Europa, 
cărora le mulţumim. 

„Una câte una, cele trei fete încep să-şi în-
tindă  mâinile, în căutarea aplauzelor dar mai 
ales a banilor, tocmai terminând un program de 
striptease”

Bine aţi venit la  „The Dancer“ -  un bar soios 
din centrul oraşului Pristina, capitala provinciei Ko-
sovo – ne țipă dintr-un colţ, o femeie micuţă, slăbă-
noagă cu voce stridentă și voit violent de comercială, 
într-un efort susţinut de a ne 
atrage atentia. Noaptea de abia 
a început şi noi suntem singurii 
clienţi din bar. După o vreme, 
femeia care nu arată tocmai 
grozav, se apropie de masa 
noastră şi începe să ne spună că 
ştie că nu am venit aici pentru 
a dansa ci pentru ceea numește 
“puţină distracţie cu fetele”. „E 
50 de euro pentru o oră. Nu o 
să aveţi nicio problemă, căci 
nimeni nu intră  neanunţat în bar. Nici poliţia nu se 
bagă,” spune femeia al cărei nume e Iana. 

„Cu certitudine nu securitatea e o problemă  
la The Dancer” 

„Clubul, aflat undeva la subsol, arată ca o for-
tăreaţă, fără ferestre şi cu uşi cu gratii. Lângă intrare, 
ascuns după nişte bucăţi de BCA, stă un tip ce vinde 
gumă de mestecat dar care supraveghează pe oricine 
trece pe acolo. „Nu v-au plăcut fetele? ...  Cam aşa e 
acum nu avem pe cele mai grozave”, ni se adresea-
ză  bărbatul, în timp ce ieşim din bar. „Nici mie nu 
prea îmi plac. Dar să reveniţi în curând căci urmează 
să sosească ceva prospături din Ucraina”. „Astfel de 
cluburi şi bordeluri sunt foarte numeroase în Koso-
vo, ne explică doamna Sorina Bumbuluţ. Regiunea 
este o destinaţie favorită a traficanţilor de carne vie 
căci fetele nu sunt destinate localnicilor ci aşa-numi-
ţilor „internaţionali”. Economia provinciei Kosovo 
este în foarte mare măsură dependentă de prezenţa 
oficialilor comunităţii internaţionale şi a trupelor de 

menţinere a păcii. Ei formează așa-numiții „interna-
ţionali”. În oraşe precum Pristina sau Prizren, exis-
tă numeroase magazine, restaurante sau cluburi de 
noapte, toate arătând modern, apărute pentru a sati-
sface gusturilor numeroşilor străini aflaţi în Kosovo.

Foarte mulți localnici fac acum afaceri pe 
seama buzunarelor „internaționalilor”

„Majoritatea oamenilor de aici câştigă bine 
din traficul de droguri sau de femei. Ei ştiu traseele 
foarte bine, cunosc zonele minate din provincie şi 
pot intra acolo unde trupele militare nu au acces”, 
a declarat pentru „Institute	for	War	and	Peace	Re-
porting„	(	I.W.P.R.)  un ofiţer de rang înalt din Forţa 
de Protecţie a O.N.U.	(K.F.O.R.). Mai mult, înaltele 
oficialități militare nu sunt foarte interesate  să in-
tervină împotriva acestui fenomen pentru că nu vor 
să rişte conflicte cu localnicii. Un singur exemplu: 
recent a fost lansată o rachetă  împotriva unui punct 
de control militar. Nu s-a întreprins nicio anchetă. 
Oamenii din „KFOR” ( Kosovo Force) nu sunt din 

această regiune şi nu vor să-şi 
rişte pielea degeaba. Nu le prea 
pasă de ceea ce se întâmplă pe 
aici.” Am aflat dintr-o sursă, 
că poliţia locală din zonă nu 
numai că este incapabilă să 
stopeze fenomenul traficului, 
dar că există mulţi ofiţeri care-
şi conduc propriile reţele.

„De fapt nici nu ştiu 
dacă pot fi numiţi politişti. 
Localnicii pot deveni ofiţeri 

după un curs de pregătire de numai trei luni”
 „După asta ei sunt interesaţi doar de cum să 

mai câştige un ban în plus şi cum să-şi plimbe mân-
dri uniformele şi maşinile pe care le-au primit de 
la comunitatea internaţională”. „Probleme cu poli-
ţia sunt în majoritatea ţărilor din Balcani,” continuă 
doamna Sorina Bumbuluţ. „În Bosnia, spre exem-
plu, eforturile de combatere a reţelelor de trafic au 
fost subminate chiar de schimbările premature în 
organizarea sistemului poliţienesc, mai exact de în-
locuirea - într-un an - a Forţei de Poliţie sub mandat 
O.N.U. „International	Police	Task	Force”	(I.P.T.F.)	
cu o alta, sub mandatul Uniunii Europene „Euro-
pean	Union	Police	Mission”	(E.U.P.M.).  De aici a 
rezultat schimbarea a 1600 de ofiţeri I.P.T.F. care 
erau distribuiţi în circa 200 de locaţii pentru a in-
strui echipa şi monitoriza forţele de poliţie locală cu 
doar 480 de membri din E.U.P.M.”  

Ioan VALERIU 
Anul	II
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