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UN NOU SFÂR�IT DE AN
Am încheiat în aceast� lun� un alt an universitar. 

S-au terminat cursurile, s-au dat examene, iar via�a 
comunitar� s-a sfâr�it. Încep vacan�ele, iar sosirea lor 
este ca o binemeritat� perioad� care întrerupe activitatea 
obi�nuit�, pentru a desc�rca oboseala �i pentru a pune 
cap la cap situa�iile �i înv���mintele cu care ne-am ales 
din acest an.

A fost un an universitar foarte bogat în 
experien�e. Chiar dac� num�rul seminari�tilor s-a 
mic�orat mai mult ca oricând, acest lucru a constituit o 
provocare pentru a re� ecta la necesitatea unei pastora�ii 
voca�ionale sus�inute, iar pentru seminari�ti a fost o 
�ans� pentru a în�elege c� � ecare este important, �i c� 
responsabilit��i exist� �i trebuie asumate. Într-o familie 
prea numeroas� este mai u�or s� ne ascundem unii 
înd�r�tul celorlal�i, dar când suntem mai pu�ini, este 
mai simplu �i mai spontan s� ne privim în ochi…

Am p��it împreun� cu întreaga Biseric�, 
meditând la � gura �i spiritualitatea Sf. Pavel. 
Catehezele s�pt�mânale ale p�rin�ilor spirituali ne-au 
sus�inut în acest demers, �i îndeosebi pelerinajul din 
luna mai la Roma, la mormântul apostolului, ne-au 
f�cut s� reg�sim mai vie �i mai concret� � gura sa. Iar 
în � ligran�, ne-am amintit c� acum 60 de ani, Biserica 
noastr� trecea prin clipele de încercare ale persecu�iei 
comuniste. Am resim�it �i în lunile ianuarie /februarie 
� orul trepida�iei în fa�a unui Stat cu principii neclare, 
când în frunte cu Arhiepiscopul nostru Major, am 
�inut o zi de post, pentru ca legea româneasc� s� nu 
restric�ioneze din nou Biserica noastr�. Iar mai apoi, 
am participat în mai la deja familiarul pelerinaj la 
Sighet, la Cimitirul S�racilor.

Anul a trecut sub semnul unei intense pastora�ii. 
S-a ie�it în parohii poate a�a cum niciodat� înainte 
nu s-a mai f�cut. S-au resim�it aspectele pozitive, 
stimulentele, înv���mintele �i experien�a acumulat�, 
dar �i oboseala �i uneori lipsa de mijloace. Dar oricum, 
ne�tiind dac� în parohiile ce ne-au primit cu mult� 
generozitate am reu�it s� l�s�m „semne”, în su� etele 
noastre, întâlnirile cu copiii, tinerii �i credincio�ii no�tri 

în general, r�mân de ne�ters, amintire în rug�ciune �i 
chemare continu� la concrete�e �i realitate. 

Maica Sfânt� ne-a înso�it cu prezen�a Ei 
matern�: am sim�it-o mai frumoas� ca nicicând în 
pelerinajul din luna noiembrie la Lourdes, dar �i în 
toate „evenimentele mariane” din cas�: încheierea 
jubileului Lourdes �i s� n�irea grotei din curtea 
noastr� în decembrie, devo�iunile din luna mai �i toat� 
rug�ciunea constant� din timpul anului. Prin grija 
pr. Emil Ember ne-am bucurat în mod invariabil de 
invita�i care ne-au vorbit despre probleme legate de 
ap�rarea vie�ii �i de chestiuni matrimoniale. 

S-au primit trepte �i grade în itinerarul de formare 
al � ec�rei clase: în 6 decembrie 2008, Preas� n�itul a 
acordat la Catedral� anului III lectoratul, iar anului IV 
ipodiaconatul; pe 25 martie a.c., i-a înve�mântat pentru 
prima oar� cu reverenda pe cei din anul I, iar în 19 mai, 
a primit din partea celor din anul II cererea de admitere 
între candida�ii la diaconat �i preo�ie, chiar la Roma, pe 
mormântul Sf. Pavel.

Spicuind în mare, acestea au fost câteva dintre 
momentele principale ale anului universitar deja 
încheiat. Despre trecut, aducând mul�umire Domnului, 
multe se pot spune; cât despre viitor, r�mâne s�-l 
primim a�a cum Pronia ni-l va încredin�a. Vom începe 
în octombrie noul an, re� ectând în anul sacerdotal 
la misterul preo�iei (ce tem� providen�ial� pentru un 
Seminar teologic!). Iar mai apoi, o �tim deja de pe 
acum, vom resim�i lipsa fr. Lucian Le�, formatorul 
anilor III-IV care î�i încheie mandatul dup� 4 ani 
de activitate ca educator între noi, �i dup� 16 ani de 
prezen�� efectiv� în seminar (ca elev, seminarist �i 
apoi îndrum�tor). Pân� acum a fost în su� et un tat� 
pentru mul�i, pentru ca de acum s� se dedice misiunii 
de t�tic al micu�ului s�u David, ce st� s� vin� pe lume. 
Îi mul�umim din su� et! Fire�te, vom c�uta �i alte ocazii 
pentru a-i ar�ta gratitudinea noast�. 

Pentru el �i pentru toate, Domnul s� � e l�udat!
Pr. Cristian SAB�U

rector
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Domnul ne-a oferit posibilitatea s� p��im 
pe plaiurile pe care, la sfâr�itul vie�ii lor, cel care a 
fost corifeul Apostolilor cu cel care a fost trimis s� 
încre�tineze neamurile s-au întâlnit pentru a l�sa o 
urm� de leg�tur� între stabilitatea Bisericii, simbolizat� 
prin Sfântul Petru �i universalitatea ei sugerat� prin 
Sfântul Pavel. Amândoi Apostoli ai aceluia�i Domn 
�i Mântuitor, c�ruia Îi slujim noi ast�zi în Biserica 
instituit� de El prin trimiterea Spirtului Sfânt.

Cel dintâi, de�i îl tr�dase pe Domnul de trei ori în 
seara când a fost vândut, a avut puterea de a-i m�rturisi 
Domnului, tot de trei ori, c� Îl iube�te mai mult decât 
ceilal�i Apostoli. Cel de al doilea, de�i nu a m�rturisit 
Domnului c� Îl iube�te, atunci când i s-a ar�tat, I-a 
demonstrat aceasta pe deplin prin faptele sale.

Aceast� întâlnire dintre Sfântul Apostol Pavel 
�i Sfântul Apostol 
Petru, care, dup� 
m�rturia tradi�iei ar 
�  avut loc la Roma, 
chiar înainte ca 
ace�tia s� � e du�i la 
martiriu, este foarte 
frumos transpus� 
�i în iconogra� a 
bizantin�.

Pelerinajul 
în Capitala fostului 
Imperiu Roman 
readuce în mintea 
noastr� pu�inele 
dar neuitatele ore 
de istorie antic� 
în care ne erau 
prezentate luptele 
gladiatorilor în 
Colosseum, luptele pe care romanii le duceau cu 
învecinatele sau îndep�rtatele popoare, cât �i diferitele 
festivit��i în care se aduceau ofrande   zeilor romani în 
perioada dinaintea încre�tin�rii.

 Se �tie c� poporul roman în perioada primelor 
secole dup� Cristos avea printre preocup�rile religioase  
cultul oferit împ�ratului, acesta � ind considerat un zeu 
în via��.

Poporul g�sea de cuviin�� s� dea împ�ratului 
toat� pre�uirea care trebuie oferit� unui zeu, pentru 
c� el era cel care le oferea în întregime bun�starea �i 
siguran�a de care ei aveau nevoie.

 La acest mozaic de preocup�ri religioase ale 
romanilor se mai poate men�iona �i o imoralitatea de 
înalt grad. De ce oare Isus alege, pentru Sfântul Apostol 
Pavel,  Roma ca loc unde acesta sa-�i ofere via�a pentru 
credin�a în Dumnezeul cel viu?

PE URMELE SFÂNTULUI PAVEL
Consider�m c� Domnul alege acest ora� ca �i un 

punct � nal al misiunii Sfântului Apostol Pavel,  tocmai 
pentru c� �tia r�t�cirea în care tr�iau cet��enii romani. 
Ne d�m seama c� aceast� c�l�torie avea s� � e ultima, 
din îngrijorarea pe care o are Barnaba atunci când a� � 
c� Pavel este „trimis” de Domnul în Roma. Dup� ce 
este judecat �i întemni�at de guvernatorul roman de la 
Ierusalim, Domnul îi apare printr-o lumin� lui Pavel 
�i îi spune c� va trebui s�-L m�rturiseasc� cu aceea�i 
îndr�znire �i la Roma.

Merge la Roma unde propov�duie�te romanilor 
cu în� �c�rare credin�a sa în Isus Cristos, oferindu-le 
acestora o sintez� a istorie mântuirii, începând din 
perioada exilului, continuând cu perioada regilor �i a 
profe�ilor, terminând cu Moartea �i Invierea lui Isus 
Cristos care a înviat oferindu-le posibilitatea mântuirii.

 
Reitinerând în 
minte Scrisoarea 
Sfântului Apostol 
Pavel c�tre Romani 
�i comparându-o 
cu experien�ele 
noastre de la Roma, 
ne d�m seam� c� 
ambientul în care 
a tr�it Apostolul 
nu s-a schimbat 
foarte mult ast�zi, 
îns� ceea ce este 
î m b u c u r � t o r 
este faptul c� 
cre�tinismul a reu�it 
s� se impun� în fa�a 
numeroaselor for�e 
potrivnice.

M�rturie a acestei înfrângeri stau numeroasele 
l�ca�uri de cult care au fost ridicate în cinstea S� n�ilor 
Apostoli �i a multor s� n�i care i-au precedat.

Pentru a �  mai preci�i, am vrea s� v� prezent�m 
într-un mod personal impresiile pe care le-au l�sat în 
su� etul nostru diferitele monumente cre�tine vizitate.

În drumul nostru spre Roma am f�cut un popas 
prin ora�ul Sfântului Minunilor, Sfântul Anton, unde am 
vizitat Bazilica acestuia �i am celebrat Sfânta Liturghie 
împreun� cu Episcopul nostru Virgil Bercea, Episcop 
de Oradea. Ne-am adâncit în rug�ciune la mormântul 
Sfântului Anton, rugându-l ca s� mijloceasc� ocrotire 
pentru poporul român, în special pentru Biserica Unit� 
cu Roma, Greco-Catolic� �i pentru martirii ei.

Am f�cut un popas de rug�ciune �i în Bazilica 
S� ntei Iustina, unde sunt expuse mormintele S� n�ilor 

(continuare în pag. 3)
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(urmare din pag.2)

MUL�UMIM, FRATE LUCIAN

Apostoli Matia �i Luca. Aceast� Bazilic� este una 
dintre cele mai mari bazilici din lume.

Ajun�i în eterna cetate a Romei, am fost caza�i 
la M�n�stirea Gregorian�, unde ne-a primit cu mult� 
c�ldur� su� eteasc� fostul seminarist, actual c�lug�r, 
fratele Grigore Teodor.

A doua zi, dup� ce am ajuns, am avut deosebita 
ocazie, unic� în via��, de a celebra Sfânta Liturghie 
împreun� cu P�storul nostru Virgil, în Bazilica ,,San 
Paolo Fuori le Mura”, în cadrul c�reia un grup de 
seminari�ti din anul al doilea �i-au exprimat dorin�a de 
a intra în rândul candida�ilor pentru treapta diaconiei 
�i preo�iei. Tot în acel loc sfânt pelerinii Diecezei 
de Oradea, care au îndeplinit condi�iile, au primit 
Indulgen�a Plenar�.

Dup� Sfânta Liturghie ne-am îndreptat pa�ii spre 
mormântului Sfântului Apostol Pavel, pe care, într-un 
cuget cre�tinesc, l-am rugat ca s� mijloceasc� credin��, 
iubire �i speran�� în inimile credincio�ilor din toat� 
lumea, care au comemorat împreun� cu Sfântul P�rinte 
Anul Paulin.

În urm�toarea zi am avut posibilitatea de a 
participa la audien�a public� în Pia�a Sfântului Petru, 
unde am fost primi�i de Sfântul P�rinte Papa, care ne-a 
�inut o scurt� prezentare a vizitei sale în Ierusalim.

Cu aceast� ocazie i-am oferit Sfântului P�rinte 
�i un mic cadou din partea pelerinilor din România, 
S� n�ia Sa asigurându-ne cu rug�ciunile sale c�tre Maica 
Domnului �i c�tre Mântuitorul nostru, atât pentru noi, 
cât �i pentru românii de pretutindeni. În aceea�i zi 
am admirat �i Bazilica construit� în cinstea Sfântului 
Apostol Petru, putând vizita chiar �i mormântul celui 
care a fost Papa Ioan Paul al II-lea, amintindu-ne cu 
acest prilej �i de vizita de acum 10 ani a Sfântului 
P�rinte în România �i de iubirea pe care acesta o purta 
fa�a de poporul român �i România, pe care o avea în 

inima sub numele de „Gr�din� a  Maicii Domnului”.
În urm�toarele zile am încercat s� parcurgem, 

atât spa�ial, cât mai ales spiritual, diferitele loca�ii 
de s� n�enie ale Romei. Am vizitat �i ne-am rugat 
împreun� S� ntei Fecioare Maria în Bazilica Sfânta 
Maria Maggiore, un sanctuar dedicat Maicii noastre, 
care este modelul tuturor sanctuarelor mariane din 
întreaga lume. Acolo am oferit cu to�ii familiile, pe cei 
orfani, pe cei bolnavi ai no�tri, în grija S� ntei Fecioare 
pentru a-i ocroti �i a-i îndrepta spre Fiul ei Cel Sfânt.

Dup� întâlnirea spiritual� cu Maica noastr�, 
am fost s�-l vizit�m, tot într-un mod spiritual, pe 
Sfântul Apostolul Ioan, în bazilica construit� în jurul 
mormântului s�u, care este Catedrala Romei �i locul 
unde Papa î�i îndepline�te misiunea sa de Episcop al 
Romei.

Am avut parte �i de un moment de rug�ciune �i 
contemplare a s� ntei istorii l�sat� de Sfântul Apostol 
Pavel în cetatea roman� chiar la locul unde i-a fost t�iat 
capul.

Tradi�ia spune c� atunci când a fost t�iat capul 
Sfântului Apostol Pavel, acesta a c�zut pe p�mânt 
rostogolindu-se, iar în locul pe unde s-a rostogolit au 
�â�nit trei izvoare.

Aceste trei izvoare sunt acum temelie a unei 
frumoase biserici ridicate în cinstea acestui eveniment. 
Fiind împreun� acolo, nu am putut s� nu medit�m  la 
suferin�ele pe care le-a suportat pentru credin�a în Isus, 
cel care a fost trimis de Domnul ca s� � e Apostol al 
Neamurilor, �i s� ne rug�m Domnului ca s� s�vâr�easc� 
în noi aceea�i lucrare pe care a s�vâr�it-o în Pavel, 
pentru ca �i noi s�-L putem m�rturisi Viu �i Adev�rat 
în aceste vremuri grele pentru întreaga Biseric� a Sa.

Iulian BOGLU�,
ANUL -II-

Cu mult� emo�ie îi 
mul�umim fratelui formator 
Lucian Le� pentru întreaga sa 
activitate pe care a sus�inut-o 
în Seminar. Sâmb�t�, 12 iunie 
a.c., dup� ultima Liturghie 
comunitar�, vice-rectorul 
ne-a spus cu emo�ie în glas c� 
anul acesta a fost ultimul pe 
care l-a petrecut ca formator 
în Seminar. El a� rma: 

„Seminarul a reprezentat mai mult pentru mine decât a 
reprezentat casa p�rinteasc� de la Satu Mare. Aici am 
plâns, aici am râs, iar lucrul acesta pere�ii îl �tiu cel mai 
bine. Vopseaua lavabil� a capelei cred c� este p�truns� 
de multele rug�ciuni pe care le-am rostit. Dup� 16 

ani m� despart de Seminar ca de o mare iubire. M-am 
format aici �i la rândul meu am încercat s� formez pe 
al�ii. În primul rând vreau s�-i mul�umesc so�iei mele 
care în ultimul an a stat al�turi de mine �i m-a încurajat 
în ceea ce prive�te munca în Seminar. Nu în ultimul 
rând v� mul�umesc vou� tuturor (seminari�tilor) pentru 
c� sunte�i ni�te b�ie�i extraordinari”. Ultima parte 
a cuvânt�rii a fost de o emo�ie cople�itoare; printre 
lacrimi fratele Lucian Le� ne-a mul�umim pentru 
cooperare �i bun� purtare.

Întreaga comunitate a Seminarului îi mul�ume�te 
pentru activitatea sa proli� c� �i îi ureaz� un itinerar 
sfânt �i de acum înainte. Fie ca Bunul Dumnezeu s�-i 
c�l�uzeasc� � ecare pas.

REDAC�IA
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FESTIVITATEA DE ABSOLVIRE
În data de 12 iunie 2009, cu începere de la 

orele 11, a avut loc în Aula Magna a Facult��ii de 
Teologie Greco-Catolic� din Oradea festivitatea 
de absolvire a studen�ilor din anul terminal în 
specialitatea Teologie Didactic�.

Momentul a fost cu  deosebit� înc�rc�tur� 
emo�ional� atât pentru absolven�i, pentru p�rin�ii 
acestora, dar �i pentru cei care înc� mai sunt pe 
b�ncile Facult��ii �i îi priveau cu admira�ie �i respect 
pe absolven�ii ce vor da piept cu via�a adev�rat�, 
via�� aflat� dincolo de zidurile Seminarului. Dintre 
cei �aiesprezece absolven�i este  de men�ionat faptul 
c� nou� sunt seminari�ti.  Conform regulamentului 
Seminariilor Greco-Catolice din România, care 
prevede ca fiind necesari minim patru ani pentru 
formarea viitorilor preo�i, chiar dac� cursurile 
Facult��ii dureaz� în unele cazuri doar trei ani, ei 
vor mai petrece un an al�turi de noi. A�adar ne 
vom bucura înc� un timp de prezen�a lor în cadrul 
Seminarului. Bunul exemplu al acestora va fi un 
stimulent pentru noi.

Festivitatea de absolvire a debutat cu o 
rug�ciune, dup� care Preasfin�ia Sa Virgil Bercea, 
Decan �i Profesor în cadrul Facult��ii, a sus�inut o 
cuvântare care, simbolic, constituia ultima lec�ie 
de teologie la care cei absolven�i asist�. Discursul 
Preasfin�iei Sale a subliniat o clar� diferen�iere 
între valorile pe care le promoveaz� Facultatea 
Greco-Catolic� fa�� de celelalte Facult��i. Dac� 
majoritatea facult��ilor promoveaz� un pozitivism 
exacerbat, Facultatea Greco-Catolic� propune, pe 
lâng� certe cuno�tin�e teologice, �i o redescoperire 
a identit��ii de cre�tin �i asumarea acestei identit��i 
în societate. 

Pornind de la Evanghelia zilei, în care Isus le 
spunea Apostolilor c� orice cuvântul al lor s� fie da 
când e da �i nu când este nu, tot a�a �i noi cre�tinii, 
chiar dac� suntem marginaliza�i de societate, 
trebuie s� fim fermi în credin��, iar DA-ul nostru 
s� fie Da �i NU-ul nostru s� fie NU. In  felul acesta 
via�a noastr� s� fie o m�rturie vie a Evangheliei în 
orice circumstan�e. 

Spre finalul cuvânt�rii Sale, Presfin�itul a 
notat ca remarcabile dou� premiere pe care le-a 
înregistrat Facultatea Greco-Catolic� din Oradea 
prin promo�ia de absolven�i din acest an. Este 
pentru prima dat�  când printre absolven�i nu se 
num�r� doar studen�i seminari�ti tineri, ci �i laici 
înainta�i în vârst�, care au decis din convingere s� 
urmeze cursurile Facult��ii. Cea de-a doua premier� 

a constat în faptul c� printre cei care ie�eau de pe 
b�ncile  Facult��ii se num�ra �i o tân�r� . Astfel, 
Facultatea de Teologie Greco-Catolic� Oradea 
�i-a deschis pentru prima dat� por�ile laicilor, nu 
numai celor mai vârstnici, dar �i femeilor. In felul 
acesta cei care studiaz� teologia formeaz� o palet� 
mai variat�, fapt ce conduce spre l�rgirea spiritului 
academic al  acestei Institu�iei de înv���mânt.

Din cadrul acestei festivit��i nu au lipsit 
intonarea imnului „Gaudeamus Igitur”, discursurile 
emo�ionante ale reprezentan�ilor studen�ilor: cel al 
lui Mirel Lazie, �eful de promo�ie al anului terminal, 
care a predat „Cheia Succesului” studen�ilor din anul 
II, dar �i al lui Alexandru Petrica�, reprezentantul 
studen�ilor din anul II. 

     REDAC�IA  
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Festivitatea de absolvire
DISCURSURI

 În cele ce urmeaz� vom reda discursurile de 
la festivitatea de absolvire, începând cu  studentul 
seminarist Mirel Lazie, reprezentantul celor proasp�t 
ie�i�i de pe b�ncile Facult��ii, �i urmat de seminaristul 
Alexandru Petrica� din anul II.

„Preas� n�ia Voastr�, 
Preacucernici p�rin�i, onorat� 
asisten�� �i dragi colegi, sunt onorat 
�i emo�ionat în acela�i timp pentru 
aceast� sarcin� de a cuvânta în numele 
anului III de Teologie Didactic�. 

Ne amintim cu drag de clipele 
în care am intrat pe por�ile Facult��ii, 
cu emo�ie �i cu team� de ceea ce va 
urma. Timpul îns� s-a scurs foarte 
repede, atât de repede încât a sosit �i 
ziua aceasta în care trebuie s� spunem 
profesorilor �i colegilor no�tri mai mici 
LA REVEDERE, DRAGII NO�TRI. 
Împreun� am tr�it clipe minunate, de 
neuitat, în  aceast� Facultate. Au fost 
nenum�rate conversa�ii proli� ce, dar �i neîn�elegeri 
care împreun� au contribuit la formarea noastr� ca 
�i caractere. Facultatea, chiar dac� pare neobi�nuit, 
ne-a oferit formarea intelectual�, uman�,  dar �i 
spiritual�, care mai apoi a fost dezvoltat� în cadrul 
Seminarului. Nu putem s� uit�m nici 
emo�iile pe care le aveam înainte de 
� ecare examen, îns� despre acestea 
putem spune c� ... au fost odat� ca 
niciodat�. 

Dorim în încheiere s� adres�m 
mul�umirile de rigoare celor care 
au fost profesorii �i formatorii 
no�tri de-a lungul acestor trei ani 
de formare intelectual�. Mul�umim 
în primul rând Bunului Dumnezeu 
c� a îng�duit s�-i recunoa�tem 
chemarea, dar �i pentru c� ne-a ales 
dintre oameni �i ne-a adus în aceast� 
Facultate pe care tot cu ajutorul Lui 
am reu�it s� o absolvim. Mul�umim 
Preas� n�iei Sale Virgil Bercea pentru 
c� ne asigur� toate condi�iile propice studiului �i 
pentru c� ne poart� în rug�ciunile Sale. Mul�umim 
formatorilor no�tri dragi care au fost al�turi de noi 
zi �i noapte, ne-au iubit ca pe proprii lor � i, ne-au 
crescut atât spiritual, cât �i uman, �i ne-au certat 
cu blânde�e atunci când gre�eam. Pentru noi ve�i 
r�mâne mereu ca ni�te p�rin�i care ne-au ajutat în 
clipele cele mai potrivite s� ne maturiz�m �i s� ne 
form�m ca ni�te adev�ra�i oameni. Dac� pe parcurs 

v-am sup�rat cu vreo atitudine de-a noastr�, acum 
ne cerem iertare �i v� rug�m s� nu ne uita�i. De la 
voi, profesorii no�tri am înv��at adev�ratele valori 
morale, umane. V� mul�umim c� ne-a�i îmbog��it 

cuno�tin�ele �i ne-a�i ajutat s� ne 
form�m un bagaj intelectual de care 
avem atâta nevoie în via��. 

Mul�umim într-un mod cu totul 
special p�rin�ilor no�tri pentru darul 
vie�ii, dar �i pentru c� ne-au în�eles 
�i ne-au sus�inut clip� de clip� pe 
calea pe care am ales-o. Aici �i acum, 
sper�m s� � e mândri de noi constatând 
c� nu mai suntem acei copii pe care 
i-au adus la facultate în urm� cu trei 
ani,  întrebându-se dac� vor face 
fa�� provoc�rii intelectuale ce le st� 
în fa��. De asemenea mul�umim �i 
prietenilor �i invita�ilor no�tri care ne 
sunt al�turi în aceste clipe de emo�ie 
�i de bucurie deopotriv�.

Acum, drumurile noastre se despart, nu ne 
r�mâne decât s�-i încuraj�m pe colegii no�tri mai 
mici s� p��easc� hot�rât prin Facultate, iar apoi s� 
ne lu�m la revedere �i s� ne strângem mâna ca între 
b�rba�i, s� st�m cu fruntea sus, preg�ti�i s� d�m piept 

cu realitatea ce se ascunde dincolo 
de por�ile acestei Facult��i. �i nu 
încet�m s� sper�m c� inimile noastre 
vor r�mâne mereu calde pentru cei 
lâng� care am crescut în ace�ti ani!” 

În continuare a urmat studentul 
seminarist Alexandru Petrica�, 
reprezentantul anului II, s� rosteasc� 
la rândul lui câteva cuvinte de 
încurajare colegilor mai mari.

„Momentul de fa�� este un 
moment de cump�n� ce reprezint� 
sfâr�itul unui capitol �i începutul 
altuia. Este un moment în care voi, 
colegii no�tri mai mari, ve�i pune în 
practic� cele acumulate pe b�ncile 
�colii, iar acest fapt va legitima 

valoarea bagajului pe care l-a�i acumulat în timpul 
Facult��ii. De acum, iubi�i colegi, nu vor mai �  
notele cele care v� vor judeca mai mult sau mai pu�in 
obiectiv valoarea, ci proiectele din lumea real�, 
proiecte în care voi ve�i investi tot ceea ce ave�i mai 
bun. V� mul�umim pentru standardele pe care le-
a�i � xat,  dar �i pentru exemplul bun pe care l-a�i 
constituit pentru noi, colegii vo�tri mai mici.”

REDAC�IA
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DEPUNEREA CERERILOR PENTRU PREO�IE
 În cadrul Pelerinajului eparhial ,,Pe urmele 

Sf. Apostol Pavel”, 16-24 mai, la Roma, seminari�tii 
anului II au tr�it unul dintre cele mai importante 
momente din itinerariul lor spre preo�ie.  În � ecare an 
pe care-l petrece în Seminar, seminaristul face un pas 
important pe calea pe care �i-a 
ales-o. Astfel,  în anul I prime�te 
reverenda, în anul II depune 
cererea pentru admiterea printre 
candida�ii la diaconat �i preo�ie, 
în anul III prime�te treapta 
lectoratului, iar în anul IV pe cea 
a ipodiaconatului. 

 In acest an seminari�tii 
anului II au depus cererile 
pentru preo�ie în cadrul  S� ntei 
Liturghii Arhiere�ti, celebrat� 
de Preas� n�ia Sa Virgil Bercea 
în Bazilica ,,San Paolo Fuori 
le Mura”din Roma, acolo unde 
se a� � mormântul Apostolului 
Neamurilor. Pasul pe care 
seminaristul anului II îl face 
înspre preo�ie este cel mai s�rac din punct de vedere 
exterior. Dac� în anul I, III �i IV prime�te anumite 
ve�minte care îl aduc mai aproape de slujirea la altar, 
în anul II el nu prime�te nimic 
exterior, fapt ce face s� par� c� 
aceast� treapt� este oarecum 
lipsit� de importan��. Dar  se 
întâmpl� exact contrariul. Etapa 
depunerii cererii este una decisiv� 
pentru � ecare seminarist. 
Acest moment este preg�tit de 
când seminaristul calc� pragul 
Seminarului. Preg�tirea const� 
în nenum�rate fr�mânt�ri, 
introspec�ii, rug�ciuni fervente, 
colocvii cu P�rintele spiritual, 
pentru ca cel în cauz� s� poat� 
discerne dac� voca�ia lui spre 
preo�ie este autentic� sau nu. 

Acest ritual a fost introdus de Papa Paul al VI-
lea care, în enciclica sa Ad Pascendum,  a� rm�: „se 
introduce acest rit pentru admiterea între candida�ii 
la diaconat �i preo�ie. Pentru ca aceast� admitere s� 
� e regular� se solicit� cererea liber� a aspirantului, 
scris� �i semnat� cu propria sa mân�, cât �i acceptarea 
în scris din partea superiorului ecleziastic competent, 
în virtutea c�ruia se înf�ptuie�te alegerea Bisericii.” 
Depunerea cererilor a constat în redactarea unei 
scrisori scrise de mân� �i adresat� Preas� n�iei Sale 

Virgil Bercea,  în care seminaristul se prezint�, î�i 
descrie într-un mod inteligibil itinerariul voca�ional 
pe care l-a f�cut �i perspectiva voca�ional� de viitor, 
cât �i speci� carea explicit� a Eparhiei în care vrea 
s�-�i desf��oare activitatea. Anul acesta, momentul 
depunerii cererilor a fost unul întru totul special, 

deoarece a avut loc chiar 
la mormântul Apostolului 
Neamurilor, a Sfântului Pavel. 
De fapt întreaga Liturghie a fost 
un moment de o înc�rc�tur� 
spiritual� deosebit�, iar la 
aceasta a contribuit �i Corul 
Fiat Lux care �i-a adus aportul 
s�u animând o� ciul liturgic.  

 Seminari�tii din 
anul II care au f�cut un pas 
spre preo�ie prin depunerea 
cererilor sunt: Eugen Ivu�, 
Iulian Boglu�, Emanuel 
Gavrila�, Marcel Au�an, Paul 
Cernucan, Alexandru Petrica� 
�i Daniel I�toan. Acest moment 

este unul de cotitur� în via�a seminari�tilor; prin 
faptul c� au redactat acele scrisori, ei au anun�at 
în mod o� cial c� aspir� spre preo�ie. Acest traseu 

pe care ei au pornit este 
unul anevoios, el presupune 
dep��irea eventualelor 
crize voca�ionale precum 
�i dep��irea perioadelor de 
ariditate spiritual� care nu fac 
altceva decât s� �ubrezeasc� 
încrederea pe care ei o au în 
autenticitatea voca�iei lor. 

De acum înainte, mai 
mult decât oricând, ei trebuie 
prin fapte s� dovedeasc� 
înaltele aspira�ii pe care le 
au. Fiecare fapt� trebuie s� 
� e în conformitate cu spiritul 

Evangheliei c�reia ei i-au spus „DA” prin redactarea 
scrisorii. Nu  întâmpl�tor treapta anului II a avut 
loc într-un loc consacrat Sfântului Pavel, deoarece 
fervoarea de care el d� dovad� în timpul c�l�toriilor 
sale misionare trebuie s� � e scopul � ec�rui preot 
care vrea s�-�i conduc� turma spre Christos. Imnul 
iubirii Sfântului Pavel trebuie s� guverneze � ecare 
ac�iune a preotului, pentru ca � ecare fapt ce-l face 
s� dovedeasc� iubirea sa pentru Isus. 

Marcel AU�AN,
ANUL –II-
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ADMITEREA LA SEMINAR
PENTRU CEI CARE URMEAZ� STUDIILE CU 

INTEN�IA DE A DEVENI PREO�I
În vederea admiterii în Seminar, se vor organiza 

câteva examene de evaluare. Fiecare candidat va aduce 
cu sine o recomandare din partea propriului preot paroh.

(SESIUNEA I) ADMITERE IULIE 2009 
27 iulie: - orele 10.00 (corpul C, aula 1): Interviu oral 
�i evaluare a propriilor aptitudini muzicale �i de dic�ie 
(Candida�ii vor trebui s� preg�teasc� la alegere un 
cântec pe care s�-l interpreteze în fa�a comisiei)

-orele 16.00 (corpul C, aula 1): 
Examen oral de cuno�tin�e de catehism 

 (Bibliogra� e: Catehismul „Explica�ie simpl� 
a înv���turii cre�tine”, ap�rut cu binecuvântarea PS 
Vasile Hossu Oradea/Pessano, 1992)
28 iulie: - orele 10.00 (corpul C, aula 7): 

Examen scris de cuno�tin�e biblice
(Bibliogra� e: „Mica Biblie”, Ed. Arhiep. 

Romano Catolice de Bucure�ti, 1987)
29 iulie: a� �area rezultatelor

(SESIUNEA II) ADMITERE SEPTEMBRIE 2009 
16 septembrie: 

 -orele 10.00 (corpul C, aula 1): Interviu oral �i 
evaluare a propriilor aptitudini muzicale �i de dic�ie 

 -orele 16.00 (corpul C, aula 1): 
 Examen oral de cuno�tin�e de catehism

17 septembrie: - orele 10.00 (corpul C, aula 7): 
 Examen scris de cuno�tin�e biblice:

18 septembrie: a� �area rezultatelor

ADMITEREA LA FACULTATE
Specializarea 

TEOLOGIE GR.-CATOLIC�  PASTORAL�, 
(4 ani, zi)

Num�rul de locuri scoase la concurs:  buget  20, tax� 10. 
Admiterea în Facultatea de Teologie se face doar 

prin concurs de dosare.
 Criterii de selec�ie:

a. Media de la bacalaureat - cu pondere 1/2 în media � nal�
b. Media anilor de liceu - cu pondere 1/2 în media � nal�

(SESIUNEA I) ADMITERE IULIE 2009 
2 martie–12 iulie 2009 preînscriere;
13-24 iulie 2009 înscrierea candida�ilor;
25-29 iulie  2009 a� �area rezultatelor;
30-31 iulie 2009 con� rmarea rezultatelor.

(SESIUNEA II) ADMITERE SEPTEMBRIE 
2009 (în cazul nerealiz�rii cifrei de �colarizare)
7 – 16 septembrie 2009 înscrierea candida�ilor din cea 
de-a doua faz� a admiterii
16-23 septembrie 2009 a� �area rezultatelor;
23-25 septembrie 2009 con� rm�ri, redistribuiri;
26  septembrie 2009 predarea listelor � nale la Rectorat 
�i a� �area lor dup� semnare, la sediul Facult��ii.

TAXELE DE ADMITERE �I �COLARIZARE 
PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2009-2010 

- taxa de procesare = 30 RON 
- taxa de admitere = 40 RON (sunt scuti�i 

candida�ii care au p�rin�i cadre didactice).
 Taxa de �colarizare pentru locuri cu tax�:  
2.000 RON/an. 

DOCUMENTE NECESARE LA DOSAR 
(la con� rmarea locului)
Diploma de bacalaureat sau diploma echivalent� 

cu aceasta ori adeverin�� (în original) din care s� rezulte 
calitatea de student (pentru studen�ii care urmeaz� o a 
doua specializare),

Foaia matricol� anex� la Diploma de bacalaureat 
(sau adeverin��, pentru absolven�ii anului în curs, care 
s� ateste media de absolvire a liceului),

Certi� catul de na�tere (în copie legalizat�),
Adeverin�� medical� tip (în original),
3 fotogra� i tip buletin/carte de identitate,
Diploma de licen�� sau diploma echivalent� 

cu aceasta (în copie legalizat�), pentru licen�ia�ii care 
doresc s� urmeze o a doua specializare,

Chitan�ele care atest� plata taxei de procesare 
(30 RON) �i a taxei de admitere (40 RON), în contul 
Universit��ii: pentru persoanele c�s�torite (care 
prin c�s�torie �i-au schimbat numele)  Certi� catul de 
c�s�torie (copie legalizat�); pentru candida�ii admi�i 
în regim cu tax�, este necesar� achitarea sumei de 500 
RON (reprezentând prima ratei de �colarizare). 

Taxele se achit� la Po�t� în contul
RO76TREZ216504601X007224
BN Trezoreria Cluj. 
Cod � scal al UBB – 4305849
Chitan�a este valabil� numai dac� sunt precizate 

întocmai (complet) urm�toarele date:
UBB Fac. de Teologie Greco-Catolic� Oradea 
tax� (�colarizare/examen restant/pierdere carnet 

student....sau altele), ex: tax� �colarizare
numele studentului scris corect 
se va preciza suma în lei.

Cei care doresc o aprofundare intelectual� a teologiei, pentru a g�si r�spunsuri la întreb�ri l�untrice, pentru 
a cultiva o pasiune proprie sau pentru a deveni la rândul lor profesori de religie, pot s� o fac� devenind studen�i la 

FACULTATEA DE TEOLOGIE. Îns� aceia care, sim�ind în inim� chemarea de a devin� preo�i, pentru a-i 
d�rui lui Dumnezeu totul �i a-�i dedica via�a Bisericii �i credincio�ilor, vor locui în perioada studiilor  propuse de 
c�tre  Facultatea de Teologie, în SEMINARUL MAJOR. Aici, încredin�a�i � ind grijii unor preo�i �i formatori, candida�ii 
la preo�ie sunt chema�i, cu sinceritate �i autenticitate, s� parcurg� o cale a discern�mântului propriei voca�ii, �i a 
preg�tirii pentru marele dar al preo�iei.
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Înc� din cartea Genezei a� �m ca omul este 
creat dupa chipul si asem�narea lui Dumnezeu. Ne este 
prezentat Adam, primul om pe care Dumnezeu îl creeaz� 
în mod direct, îl creaz� din ��rân�, �i su� � în el su� are de 
via��. Exist� o paralel� între acesta �i Isus Hristos; acesta 
din urm� � ind la rândul S�u primul om, fapt indicat în 
genealogia descris� de evanghelistul Matei. Un prim om 
care parcurge în sens invers un drum secular din genera�ie 
în genera�ie, �i din perioad� în perioad�. În „chipul lui 
Dumnezeu” st� întreaga demnitate a omului. Aceast� 
transmitere din genera�ie în genera�ie este mo�tenirea pe 
care p�rin�ii o las� copiilor, pentru c�, � ecare dintre  noi 
este îns�rcinat �i este chemat s� caute chipul lui Dumnezeu 
prezent în om. Aceast�  c�utare este cea mai bun� cale de 
a cunoa�te, de a iubi, �i  de a tr�i demnitatea � in�ei umane.

Dar ce este omul? Chiar dac� el a formulat 
dintotdeauna tot felul de p�reri despre sine, nu a reu�it 
s� dea un r�spuns acestei întreb�ri care l-a urm�rit peste 
veacuri. Astfel, Biserica se vede obligat� s� intervin� 
�i, instruit� de Dumnezeu ne înva�� care este adevarata 
demnitate a omului, �i ne ajut� s� ne în�elegem chemarea, 
dar mai ales s� putem r�spunde acestei chem�ri. Misterul 
omului îl constituie faptul c� este creat dup� chipul lui 
Dumnezeu, dar în acela�i timp este creat din p�mânt. 
De aici rezult� câteva dintre caracteristicile omului: 
fragilitatea �i puterea, mizeria �i m�re�ia, moartea �i via�a. 
Se spune c� acest mister ,,ne atrage aten�ia, chiar dac� pe 
de o parte include apropierea de Dumnezeu, iar pe de alt� 
parte apropierea de p�mânt”. Din Biblie reiese c� omul 
este o încoronare, o împlinire a operei Creatorului. El 
nu-�i va uita originile, sl�biciunile, dar nici moartea prin 
care trebuie s� treac�, dup� cum îi spune însu�i Dumnezeu 
primului om: ,,În sudoarea  fe�ei tale vei mânca pâinea 
ta, pân� te vei întoarce în p�mântul din care ai fost luat, 
c�ci p�mânt e�ti, �i în p�mânt te vei întoarce’’. Omul este 
dependent de Dumnezeu, pentru c� f�r� Dumnezeu, toate 
planurile omului e�ueaz� ,dar al�turi de Dumnezeu, toate 
se realizeaz�.

Expresia ,,chipul lui Dumnezeu’’, sublineaz� atât 
sl�biciunile � rii umane, cât �i faptul c� suntem chema�i 
s� � m p�rta�i la m�re�ia �i bun�starea Creatorului. Omul 
nu este  f�cut dup� chipul unui zeu, el însu�i conceput 
dup� chipul omului, ci al unui Dumnezeu transcendent, 
în a�a m�sur� încât este interzis a-i face un chip: numai 
omul poate avea preten�ia la acest titlu ce exprim� cea 
mai înalt� demnitate a sa. Aceast� demnitate este una 
dintre evoc�rile cele mai frumoase �i o g�sim în Psalmul 
8. Aici se prezint� medita�ia unui p�stor din Asia, în fata 
m�re�iei Crea�iei lui Dumnezeu. Datorit� faptului c� omul 

este chip al lui Dumnezeu, el ocup� un loc preten�ios  în 
aceast� crea�ie, � ind singura creatur� c�reia Dumnezeu i 
se adreseaz� cu „tu”, �i de la care a�teapt� un r�spuns, 
fapt ce dovede�te c� cei doi au o rela�ie. Aceast� rela�ie 
const� în faptul c� Dumnezeu poate s�-i vorbeasc�, iar 
omul poate doar s�-L asculte. Dialogul dumnezeiesc-
uman are loc în timp �i spa�iu. Întrucât se g�se�te într-o 
rela�ie cu Dumnezeu, mai ales c� este chip al S�u , omul 
nu poate decide singur asupra lumii �i nu este st�pânul 
absolut a nimic. El este doar economul lui Dumnezeu pe 
p�mânt. Nu poate trata lumea cum vrea, ci trebuie s� � e 
responsabil �i are datoria �i obliga�ia de a munci pentru a 
între�ine lumea creat�, a se ruga, rug�ciunea � ind singurul 
mod în care omul îi poate vorbi lui Dumnezeu. 

Dumnezeu nu a vrut ca omul s� � e singur, ci s� 
formeze o comunitate „�i a zis Dumnezeu: << Nu este 
bine s� � e omul singur, s�-i facem ajutor potrivit pentru 
el>>”(Gen 2, 18). Prima încercare a lui Dumnezeu de 
a-l scoate pe om din singur�tate este crearea animalelor, 
dar v�zând c� nici un animal nu este capabil s�-i aline 
singur�tatea, Dumnezeu a creat-o pe Eva pentru Adam 
„Atunci a adus Domnul Dumnezeu asupra lui Adam un 
somn greu �i dac� a adormit a luat una din coastele lui �i 
a plinit locul cu carne. Iar coasta luat� din Adam a f�cut-o 
Domnul Dumnezeu femeie �i a adus-o lui Adam”.

Prin faptul c� este chip a lui Dumnezeu, omul 
nu mai este ceva, ci este cineva, adic� are demnitate de 
persoan�. Prin aceast� demnitate, el se diferen�iaz� de 
toate celelalte creaturi.  Este o persoan� în sine �i pentru 
sine, adic� o � in�� care are un sens pentru sine îns��i. 
Ca persoan� trebuie s� se autorealizeze. Demnitatea de 
persoan� îi cere omului s� se consacre  lui Dumnezeu, 
fra�ilor �i lumii. Fiind chip a lui Dumnezeu, omul are 
�i un caracter istoric. Acest caracter istoric, este înscris 
în istoria mântuirii. Omul face parte din istorie, deci o 
transcede. Fiecare om este un gând �i o iubire particular� 
a lui Dumnezeu �i exist� pentru c� Dumnezeu l-a chemat 
pe nume, cu iubire �i în�elepciune, de aceea omul e unic, 
f�r� ca al�ii s�-l poat� substitui pentru c� este cuvantul lui 
Dumnezeu pronun�at o singura dat�.

Sim�ul religios al � in�ei umane create dup� chipul 
�i asem�narea lui Dumnezeu va r�mâne totdeauna la 
r�d�cina sa, � e c� îl actualizeaz� în recuno�tin�a fa�� de 
cel care depinde toat� � in�a sa fragil� �i minunat�, � e c� 
încearc� s�-l ignore.

Alina Mihaiela S�R�CU�,
ANUL -II-

CREA�IA DUP� CHIPUL LUI DUMNEZEU


