
DOMNUL SĂ-ȚI DĂRUIASCĂ PACEA!

Am dori să-ți prezentăm în câteva cuvinte 
Liceul Teologic Romano-Catolic 

„Sf. Francisc de Assisi“ din Roman. 

ROMAN

LICEUL TEOLOGIC ROMANO-CATOLIC
„Sf. Francisc de Assisi“

Îți vom vorbi mai întâi despre Sf. Francisc de Assisi.

LICEUL TEOLOGIC ROMANO-CATOLIC

 „SF. FRANCISC DE ASSISI“
STR. ȘTEFAN CEL MARE 268/B

611046 ROMAN (NT)
TEL./FAX: 02333/741421

E-mail: liceulfranciscan@yahoo.com
Site-ul: www.ltf.ofmconv.ro

Pace și bine!

	
 	
 Pentru toate cele spuse și dacă dorești 
să ai parte de o bună formare, te invităm 
să vii la școala noastră:

✦ dacă dorești să fii seminarist, vei avea 
parte de o formare completă care să te 
ajute să-ți descoperi chemarea;

✦ dacă dorești doar să studiezi la noi, ca 
simplu elev, vei avea și această posibili-
tate.

 Te așteptăm:
✦ să îți cizelezi temperamentul;
✦ să îti formezi un caracter puternic și 

frumos;
✦ să îți pui în valoare calitățile.
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Despre Sf. 
Francisc de 

Assisi

	
 Francisc… un 
tânăr plin de viață și 
doritor de fericire ca 
nimeni altul! 

	
 S-a n ă scut în 
cetatea Assisi din 
Italia în anul 1182. 
Îi plăcea să se bucure de viață și să fie în 
mijlocul tinerilor, s ă însufle ț easc ă 
sărbătorile lor…

	
 Un amănunt important:  Francisc, 
atunci când a cunoscut voin ț a lui 
Dumnezeu, și-a schimbat sensul vieții. A 
învățat să caute doar ceea ce contează și 
să iubească cu adevărat.

	
 Observând aceasta, mulți tineri l-au 
urmat. Împreună au format ceea ce 
numim astăzi «Ordinul Franciscan».

	
 Acesta s-a r ă spândit în lumea 
întreagă. 

	
 Pe teritoriul României, franciscanii au 
ajuns acum aproape 800 de ani.
	
 Franciscanii au fost mereu aproape de 
oamenii simpli, au suferit împreună și i-au 
slujit din punct de vedere spiritual. Și nu 
doar atât!
	
 Franciscanii au muncit pentru educarea 
poporului. Pentru aceasta au scris cărți, au 
deschis școli.
	
 Cea mai importantă școală deschisă de ei 
a fost Gimnaziul din Hălăucești.
	
 După interzicerea Ordinului în anii 
regimului comunist, frații franciscani au 
dorit să continue misiunea lor nu numai în 
pastorație, dar și în domeniul educației.

	
 	
 Ce facem noi aici?

✦  învățăm;

✦ participăm la olimpiade și la concur-
suri școlare;

✦ ne rugăm pentru ca Dumnezeu să 
binecuvânteze munca noastră;

✦ învățăm să cântăm vocal și la diferite 
instrumente muzicale;

✦ dialogăm cu fiecare elev 
pentru a-l ajuta s ă 
creasc ă uman, inte-
lectual și spiritual;

✦ avem diferite momente de 
comuniune concretizate în 
excursii, serate  fraterne, 
pelerinaje, etc.

	
 Liceul Teologic Romano-Catolic „Sf. 
Francisc de Assisi“ din Roman este dovada 
acestei angajări.
	
 Această școală, acreditată de Ministerul 
Educației, este deschisă tinerilor care doresc să 
fie însoțiți în drumul lor de formare umană, 
intelctuală și spirituală de o echipă formativă 
alcătuită din preoți franciscani.


