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GÂNDURI DE SF. PAȘTI

Iubiți Frați și Surori în Cristos!
În cadrul fiecărei Sf. Liturghii mărturisim și ne rugăm astfel: „Moartea Ta o vestim, Doamne, și
Învierea Ta o mărturisim, până când vei veni“. Aș dori să meditez la aceasta în trei puncte: Isus
este cu noi; Îl sărbătorim în comunitate; Fiecare trebuie să împlinim partea noastră.
1. Nu există un mesaj mai mare decât acesta: Isus Cristos ne-a iubit până la moarte, a acceptat
moartea din dragoste pentru noi, a fost răstignit și a înviat în a treia zi. Aceasta este baza întregii
vieți creștine: Isus trăiește. Dragostea Lui pentru noi nu a murit. Mai mult, el a promis – și își
îndeplinește promisiunea – că va rămâne cu noi în toate zilele, până la sfârşitul lumii! Primul
punct al reflecției noastre este acesta: El este cu noi.
Acesta este un dar de la Dumnezeu. Ce lucru mic pare, când promitem cuiva: voi fi cu tine – de
exemplu la un examen sau în timpul unei intervenții chirurgicale la spital – și totuși cât de mult
înseamnă! Cu toate că este doar o mică promisiune umană, ea presupune totuși că trăiesc pentru
tine, voi face totul pentru tine. Cât este de mare și de puternic acest dar, atunci când Dumnezeu
însuși promite acest lucru: sunt cu tine, sunt cu voi în fiecare zi până la sfârșitul lumii! De fapt,
acesta este mesajul plin de bucurie al Paștelui: Isus a înviat și este cu noi în toate împrejurările.
Și nu numai „credem“ acest lucru, ci este și experiența noastră de zi cu zi. Cine altcineva ar da
speranță multora astăzi, în timpul pandemiei, ca să privească în viitor cu încredere? Și de la cine
primesc puterea de a lucra pentru un viitor mai bun, în circumstanțe care par deseori disperate?!
Prezența vie, iubitoare și încurajatoare a lui Isus înseamnă pentru mulți creștini nu numai forța
pentru a supraviețui, ci și darul de a trăi pentru alții.
2. Al doilea punct: Îl sărbătorim în comunitate. Această prezență a lui Isus printre noi este cea
la care privim în perioada pascală. Pe El Îl sărbătorim în fiecare duminică și în fiecare Sf.
Liturghie. Prezența Lui o experimentăm în viața noastră de zi cu zi. Domnul a înviat, Domnul
trăiește, Domnul este cu noi. Fiecare Sf. Liturghie, în special Liturghia de duminică, este o
sărbătoare a comunității creștine. Cei care au fost atinși de prezența lui Isus se adună cu bucurie
pentru a-L saluta pe Domnul cel Înviat, pe Isus Cel care trăiește printre noi, pentru a-I mulțumi,
pentru a se împărtăși din viața Lui, din nou și din nou. Construiesc împreună Trupul lui Cristos,
Biserica, și mica sa celulă, comunitatea parohială, iar Cel Înviat îi întărește, din nou și din nou,
astfel încât credința și dragostea lor să nu se clatine, pentru ca bucuria prezenței lui Isus să
ajungă la mulți, chiar și la cei care nu au încă o legătură de iubire cu Biserica sau nu au
experimentat încă mângâierea prezenței lui Dumnezeu.
Comunitatea lui Cristos care se adună pentru Sf. Liturghie – și care trăiește prin Sf. Liturghie –
este de neînlocuit. Omul este creat pentru a trăi în comunitate. De aceea obișnuiește să
sărbătorească – în comunitate. Tocmai de aceea nu este suficient ca Sf. Liturghie să fie
„vizionată” la televizor sau urmărită pe internet. Am auzit, am văzut, mi-am însușit mesajul său
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– toate acestea pot fi bune astfel, pot ajuta foarte mult; dar nu merg cu adevărat înainte, dacă eu
nu am făcut ceva pentru a fi un membru constructiv al comunității lui Cristos, ca mai apoi
această comunitate a lui Cristos să se îndrepte cu adevărat către oamenii suferinzi. Dacă doar atât
s-a întâmplat că Dumnezeu mi-a dat și eu doar am consumat ceea ce El mi-a dat, dar din partea
mea nu a existat un pas către El și către comunitatea Lui, atunci rămân pe dinafară. Deci, pentru
ca harul să funcționeze în noi, nu putem privi comunitatea doar de la distanță. Trebuie să
conlucrăm cu ea și în ea. Chiar și bolnavii care, nu din vina lor nu pot merge la Sf. Liturghie, se
pot implica, așa cum pot, își unesc suferința lor cu suferința lui Isus, oferind-o pe aceasta pentru
membrii comunității și astfel chiar își fac partea lor.
3. Al treilea punct: Fiecare trebuie să facem partea noastră.
Cristos a înviat, aceasta este marea realitate a creștinismului. Totodată sunt acolo aceste femei
simple, care „dimineața devreme, când era încă întuneric“, se scoală și se duc la mormânt, citim
în Evanghelie. Fac un pas concret. Ce înseamnă acest pas în comparație cu faptul că Isus a
înviat? Dar dacă acest mic pas nu este făcut, viețile lor ar rămâne la fel de departe de Cel Înviat,
precum sunt viețile atât de multora, și în acele timpuri. Apoi, femeile primesc vestea că Isus nu
este în mormânt. Încă nu le este clar ce s-a întâmplat. Ele fug la Petru și la Ioan, și le spun:
Cristos probabil a înviat, fiindcă nu este în mormânt. De asemenea, nici Petru și Ioan nu rămân
acasă, pentru a „aștepta ce se va întâmpla“, ci fug și ei la mormânt. Așa se construiește
comunitatea care îl primește pe Isus cel Înviat.
Conform celeilalte descrieri, atunci când pornesc, femeile se întreabă, oare cine va rostogoli acea
piatră mare de la mormânt. Partea lor umană este să pornească, partea lui Dumnezeu este să
rostogolească piatra, ca apoi ele să poată intra. Iar așa cumva se repetă aceasta și în viețile
noastre. Dacă avem așteptări doar din partea Bunului Dumnezeu și noi nu facem partea noastră,
atunci s-ar putea întâmpla să rămânem pe dinafară. Partea noastră poate fi foarte mică, dar am
dat ceea ce am putut, și aceasta este suficient, fiindcă Bunul Dumnezeu își pune partea Sa. Și în
timpul pandemiei de coronavirus putem face atât de puțin, dar să facem ceea ce putem face.
Bunul Dumnezeu își face și El partea. Ce lucru mic este, de exemplu, faptul că mă duc să mă
spovedesc. „Pot dispărea toate păcatele mele în cinci minute?“ Da, eu nu pot ispăși atât de multe
păcate în cinci minute, dar îmi fac partea mea, atât este partea mea. Acest gest atât de mic, că mă
ridic, mă duc acolo, îmi mărturisesc păcatele cu căință, având hotărârea, că voi îndrepta ceea ce
este posibil, și cer harul lui Dumnezeu, pentru ca să nu mai păcătuiesc, reprezintă o mică parte.
Pe de altă parte, Dumnezeu face partea Lui imens de mare: după aceasta, din scaunul de spovadă
iese un om cu sufletul purificat. Ce mare har este acesta! Admirăm faptele lui Dumnezeu, dar
trebuie să facem și noi partea noastră, pentru că Dumnezeu dorește reciprocitate. De aceea a
creat omul.
Cele trei zile sfinte ale Paștelui vorbesc despre moartea și învierea lui Cristos. Dacă trăim bine
faptul că murim împreună cu El pentru egoismul nostru, pentru modul de a ne gândi doar la noi
înșine și pentru păcatele care rezultă din acestea, atunci încet-încet, viața lui Cristos va deveni o
realitate în noi, în viața noastră de zi cu zi, chiar în mijlocul pandemiei. Este de luat în
considerare ceea ce scrie Franz Werfel în cartea sa despre profetul Ieremia: Regele se supără pe
Ieremia și îl aruncă în cisterna de gunoi, apoi se căiește și îl scoate de acolo. Cei din jur îl
întreabă pe Ieremia dacă nu a fost îngrozitor să suporte duhoarea din cisternă, la care el
răspunde: „Am fost mai întâi înconjurat de Domnul și de mireasma Lui și abia apoi a venit
murdăria“. Iubiți frați și surori, această apropiere a Celui Înviat este forța noastră. Să ducem
apropierea Lui tuturor oamenilor!
Cu aceste gânduri, le doresc tuturor dragilor mei frați și surori un Paște fericit și un timp pascal
binecuvântat!
Timișoara, Paști, 2021
✠ Iosif

episcop
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Nr. 468 / 2021

DIRECTORIUL LITURGIC

Directoriul liturgic editat la Alba Iulia conține și particularitățile diecezei noastre. Pe acesta îl
vom folosi în continuare până în Adventul anului 2021. Până atunci se va finaliza și directoriul
nostru propriu. Calendarul liturgic sub formă de broșură, publicat la începutul acestui an și ușor
modificat va ține loc de Directoriu. Vă rog să îl răsfoiți, să îl verificați, și dacă doriți, îl puteți
utiliza încă de acum! În cazul în care identificați deficiențe sau doriți să sugerați modificări, vă
rugăm să le comunicați secretariatului până la 30 iunie, astfel încât anul viitor să apară deja
corectat și să poată înlocui Directoriul utilizat până acum.
Nr. 469 / 2021

VIZITE CANONICE

Scopul vizitelor canonice este „cunoașterea și ajutorarea vieții reale a comunităților parohiale,
confruntându-ne sincer și cu problemele ascunse ... Obiectivul principal este să găsim împreună
viziunea despre viitor a bisericii locale și calea unei strategii realiste pentru a o realiza...
Încurajarea paradoxală a episcopului Axel Noack vă poate ajuta: „Să îți asumi cu seninătate că
vei deveni mai mic și să crești cu curaj“. Acest sfat oarecum bizar se referă evident la faptul că
nu trebuie să ne concentrăm strict la datele și cifrele dure, la cantitate, ci să descoperim șansele
de schimbare calitativă, de creștere.
Această schimbare de atitudine comportă, desigur, și anumite condiții personale. Una dintre ele
ar fi a lua în serios mesajul poveștii clasice a lui Saint-Exupéry. Conform cunoscutei imagini,
dacă vrem să construim o navă, nu trebuie să începem cu strângerea lemnului, ci cu trezirea
dorinței ambientului nostru pentru mare.2 La o ședință a consiliului preoțesc, unul dintre confrații
noștri preoți a formulat acest lucru în felul următor: „Trebuie să învățăm să-i motivăm pe
oameni“.
Vom vorbi mai multe despre vizitele canonice cu cei care vor fi la rând anul acesta. Dacă situația
epidemiologică ne permite, pe 27 mai ne vom întâlni cu acei preoți a căror parohie este
programată să primească anul acesta vizita episcopului.
Pentru anul 2021 am planificat următoarele vizite canonice.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13-14 iunie
15-16
17-18
13-14 septembrie
27-28
4-5 octombrie
14-15
20-21
24-25
28-29
7-8 noiembrie
25-26

Nr. 470 / 2021

Ineu
Pâncota
Buziaș
Aradul Nou
Recaș
Ghioroc
Timișoara III Elisabetin
Timișoara V Mehala
Lovrin
Arad-Micalaca
Zimandu Nou
Șilindia

CONFERIREA SF. MIR

Mai mulți întreabă dacă anul acesta vor avea loc miruiri. - Dacă situația epidemiologică va
permite, vom ține miruirile, cu condiția ca persoanele candidate să fi fost pregătite în mod
adecvat. Vă rugăm să trimiteți la episcopie lista candidaților cu două luni înainte de miruire.

2

Gáncs Péter, A közösségépítő lelkész, Budapest, 2010, p. 211.
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Nr. 471 / 2021

FONDUL DE SOLIDARITATE

În cadrul ședinței Consiliului Economic din februarie s-a luat o decizie privind Fondul de
Solidaritate și de Catastrofe. Din valoarea actuală a Fondului de Solidaritate, 57% se îndreaptă
prioritar către zece parohii (Băile Herculane, Oravița, Biled, Periam, Moldova Nouă, Buziaș și
Bacova, Timișoara VII Freidorf, Anina, Arad Grădiște, Șilindia) și 43% către următoarele zece
parohii (Gârnic, Orșova și Eibenthal, Făget și Bulci, Pâncota și Sântana, Vinga și Orțișoara,
Ghioroc, Lipova și Neudorf, Mailat, Lovrin, Chișineu Criș și Satu Nou), conform unor criterii
bine conturate. La evaluare am ținut cont, la fel ca și anul trecut, de numărul credincioșilor,
valoarea ajutorului de stat primit pentru salarii, veniturile obținute din terenurile sau clădirile
închiriate, numărul de angajați, dacă există încă o parohie atașată unde sunt necesare servicii de
contabilitate, numărul de filialelor și dacă în ultimul an a primit ajutor. Parohiile nominalizate, în
cazul în care nu au restanțe financiare, contabile sau de altă natură către episcopie (sau acestea
sunt soluționate între timp), vor fi primi subvenția.
Nr. 472 / 2021

CELEBRĂRI ÎN SĂPTĂMÂNA MARE

În Joia Mare la ora 10:00 vom celebra Liturghia Crismei în biserica din Timișoara II Fabric.
Această biserică pare suficient de încăpătoare pentru ca preoții, păstrând distanța fizică potrivită,
să poată participa, să reînnoiască împreună promisiunile făcute la hirotonirea sacerdotală și să
primească Sfintele Uleiuri.
Reglementări pentru acest an:
• În Joia Mare, în cadrul Sf. Liturghii celebrate în amintirea Cinei Celei de Taină, nici în
acest an nu va avea loc Spălarea Picioarelor.
• În Vinerea Mare, în cadrul Celebrării Patimilor şi Morţii Domnului nostru Isus Cristos,
numai celebrantul principal va săruta Crucea. În cadrul ritualului Adorației Sf. Cruci,
credincioșii nu vor săruta crucea, ci își vor pleca capul în fața Domnului Nostru Isus
Cristos.
• Printre rugăciuni va trebui inclusă rugăciunea din Anexa 1.
Vigilia Pascală din Sâmbăta Mare.
• În partea a III-a a Sf. Liturghii, în cadrul Liturghiei Botezului, va avea loc doar reînnoirea
făgăduințelor de la botez. Să aveți grijă ca ceremonia să nu fie lungă.
• Sunt omise toate procesiunile, în afară de cele care se pot organiza pe propriul teren
(curtea bisericii, grădina bisericii).
• Vigilia Pascală să înceapă mai devreme, astfel ca oamenii să poată ajunge acasă până la
ora începerii carantinei de noapte impusă de autorități.
Celebrări și Sf. Liturghii pontificale:
• În Joia Mare, la ora 10:00 Liturghia Crismei în biserica din Timișoara II Fabric.
• În Vinerea Mare Celebrarea Patimilor şi Morţii Domnului nostru Isus Cristos o oficiez la
Oțelu Roșu la ora 16:00.
• În Sâmbăta Mare Vigilia Pascală (Învierea) o celebrez la Făget începând cu ora 18.00.
• Duminică, Solemnitatea Învierii Domnului, Sfintele Paşti: voi celebra Sf. Liturghie
pontificală la ora 11:30, în biserica parohială din Moldova Nouă.
Toate celebrările vor fi transmise pe pagina de Facebook a Diecezei.
Nr. 473 / 2021 COLECTĂ PENTRU ȚARA SFÂNTĂ ÎN VINEREA MARE, 2 APRILIE
Atragem din nou atenția asupra nevoii de a-i ajuta pe creștinii din Țara Sfântă. În urma
persecuțiilor, mulți au părăsit țara, însă mulți sunt, și în zilele noastre încă, în mare pericol.
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Creștinilor rămași le este din ce în ce mai greu să întrețină sanctuarele și monumentele din
Locurile Sfinte. Din cauza pandemiei sunt acum și mai izolați. Îi rog pe confrații în preoție, ca să
anunțe colecta pentru Țara Sfântă nu numai în Vinerea Mare, ci să încerce să comunice acest
îndemn la cât mai multe persoane, pentru a-i ajuta pe frații noștri suferinzi și cu contribuții
individuale. Sumele încasate vă rog să le trimiteți Ordinariatului Episcopal, împreună cu colecta,
până cel târziu la data de 15 aprilie.
Nr. 474 / 2021

ȘEDINȚE ARHIDIACONALE

În data de 13 aprilie vom ține ședințele arhidiaconatelor pe Zoom. Prelegerea va fi ținută de Pr.
Francisc Dobos, preot al Arhiepiscopiei de București, și va avea titlul: „Propovăduirea
Cuvântului lui Dumnezeu în lumina Evangelii Gaudium”. După prelegere, cele trei arhidiaconate
se vor întruni în ședință separat, tot prin Zoom. Cine nu poate nicicum să se conecteze, îl rog să
meargă la una dintre parohiile învecinate și să participe împreună cu confratele de acolo.
Nr. 475 / 2021

COLECTA PENTRU VOCAŢII

În Duminica Bunului Păstor, care este și Duminica Vocațiilor, în data de 25 aprilie, vom
organiza, și în acest an, colecta diecezană pentru vocații.
La propunerea Consiliului Economic, rog ca suma adunată în cadrul orcărei colecte, să fie
trimisă la Episcopie cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de 15 a lunii sau, în cazul în care
colecta a avut loc după 15, atunci până la data de 15 a lunii următoare; reguli identice sunt
valabile și pentru colecta pentru Caritas, respectiv în ce privește transmiterea ei către Caritas.
Nr. 476 / 2021

NOVENA CĂTRE SF. DUH ÎNAINTEA SF. RUSALII

În multe locuri se ține, în alte părți nu se mai roagă Novena către Duhul Sfânt. Aceasta nu este o
formalitate, ci o mare oportunitate de a ne alătura apostolilor și Maicii Domnului, și să cerem ca
și o comunitate, din toată inima, o revărsare tot mai mare a Duhului Sfânt asupra comunităților
noastre, asupra parohiei noastre, asupra Diecezei noastre și asupra întregii Biserici. Zilele de 1423 mai să fie timp pentru a ne pregăti sufletele pentru Duhul Sfânt, zile ale așteptării, ale
deschiderii pentru primirea Lui în fiecare comunitate!
Nr. 477 / 2021

SFINȚIREA CATEDRALEI NOASTRE

Sărbătoarea sfințirii și redeschiderii Catedralei noastre – Domul – va avea loc pe 16 octombrie.
Vom reveni mai târziu cu detalii.
Nr. 478 / 2021

ÎNSCRIEREA LA SEMINARUL TEOLOGIC

Tinerii care vor fi înscriși la examenul de Bacalaureat în anul școlar 2020/2021, sau cei care au
deja o diplomă de bacalaureat și care au recunoscut chemarea lui Dumnezeu la Preoție, să
depună la Ordinariatul Episcopal cât mai curând posibil cererea de înscriere la Seminarul
Teologic. Îi rog pe confrații mei în preoție să îi încurajeze pe acei tineri în care văd semnele
pozitive ale vocației preoțești, ca să-și depună cererea.
Timișoara, 22 martie 2021
✠ Iosif
episcop diecezan
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[Anexă]
Anexa 1
IX B. PENTRU TOȚI CEI CARE SUFERĂ ÎN TIMPUL PANDEMIEI
Să ne rugăm și pentru toți cei care au de suferit din cauza pandemiei,
pentru ca Domnul și Dumnezeul nostru
să dăruiască sănătate bolnavilor,
putere celor ce se îngrijesc de ei,
mângâiere familiilor îndurerate și plinătatea mântuirii celor răposați.
Rugăciune în tăcere. Apoi preotul spune:
Dumnezeule atotputernic și veșnic,
ocrotitor minunat al omenirii suferinde,
privește cu bunătate la durerea tuturor fiilor tăi,
care pătimesc din cauza acestei pandemii;
alină chinul celor bolnavi,
întărește pe cei care se îngrijesc de ei,
dă odihna veșnică celor răposați,
și revarsă asupra tuturor, în vremurile acestea grele,
mângâierea iubirii tale milostive.
Prin Cristos Domnul nostru.
Amin.
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