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IV. / 2021.  

 

Nr. 661 / 2021  NOVENA LA DUHUL SFÂNT 

 

Atașez rugăciunile pentru Novena Duhului Sfânt, în trei limbi. Se recomandă să ne rugăm zilnic, 

după Sfânta Liturghie; eventual câte un exemplar să fie pus pe bănci, pentru ca să poată răspunde 

credincioșii împreună. Fiecare invocație poate fi încredințată unei alte persoane. 

 

Nr. 662 / 2021  MIRUIRI 

 

Pentru lunile mai și iunie am planificat următoarele miruiri: 

• 15 mai – Deta – ora 11:00  

• 23 mai – Timișoara-Cetate, celebrată în curtea episcopiei – ora 11:00 

• 30 mai – Timișoara-Iosefin, celebrată în curtea parohiei – ora 10:00 

• 6 iunie – Gătaia – ora 10:00 

• 6 iunie – Butin – ora 13:00 

 

Nr. 663 / 2021  VIZITE CANONICE 

 

În data de 27 mai, la ora 10:00, îi invit la o întâlnire pe acei parohi care vor primi anul acesta 

vizita episcopului. Probabil că vom reuși să ne întâlnim în mod fizic, la episcopie, dar dacă vom 

fim nevoiți să facem altfel, din cauza pandemiei, vă vom anunța cu câteva zile înainte. 

 

Nr. 664 / 2021  MINISTRANȚI 

 

În data de 5 iunie va avea loc pelerinajul și întâlnirea ministranților la Maria Radna. La Sfânta 

Liturghie pontificală, la ora 11:00, vor participa fizic aproximativ 20 ministranți, iar ceilalți vor 

participa online.  

 

Nr. 665 / 2021  OBOLUL SFÂNTULUI PETRU 

 

În data de 29 iunie, în sărbătoarea Sfinților Apostoli Petru și Paul, vom organiza și anul acesta, în 

bisericile noastre, colecta numită „obolul Sfântului Petru”. Așa cum parohiile trăiesc din 

contribuția credincioșilor, la fel, o mare parte a resurselor financiare pentru conducerea centrală a 

Bisericii este asigurată de diecezele lumii. Acum, în timpul pandemiei, Biserica are și mai mare 

nevoie de sprijinul nostru. De aceea vă rog să-i îndemnați pe credincioși ca, pe lângă colecta din 

ziua aceea, să contribuie, în măsura posibilităților, și cu donații personale pentru scopurile 

Sfântului Părinte. Sumele adunate trebuie să ajungă la episcopie până la 15 iulie sau să fie virate 

în contul episcopiei. 
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Nr. 666 / 2021  AJUTOR FINANCIAR ÎN CAZ DE BOALĂ 

 

Acei angajați ai Bisericii, preoți ori laici, sau pensionarii care au fost angajați ai Bisericii pot 

depune la episcopie o cerere însoțită de chitanțe pe numele lor, pentru tratamente sau 

medicamente, pentru a primi un ajutor financiar. Fiecare persoană poate primi maxim 500 Ron 

pe parcursul a doi ani. Intervențiile chirurgicale majore sau tratamentele deosebit de mari vor fi 

considerate cazuri aparte, pentru care este necesară o cerere particulară. 

 

 

 

 

Timișoara, 6 mai 2021 

 

 

      ✠ Iosif 

episcop diecezan 



Novenă către Duhul Sfânt 
 

Vino, Duhule, Sfinte! 

 
Atotputernice Dumnezeule, Tatăl Domnului nostru Isus Cristos, Biserica 

ta trăieşte prin Duhul Sfânt, pe care i l-ai trimis. Te rugăm să ne umpli tot 

mai mult cu puterea lui; dă-ne Duhul înţelepciunii şi al înţelegerii, Duhul 

sfatului, al ştiinţei şi al tăriei, Duhul evlaviei şi al fricii de Dumnezeu. Prin 

Cristos, Domnul nostru.  

Amin. 

 

1. Să ne rugăm cerând Duhul tăriei. 

Într-o lume indiferentă ne lipseşte adesea curajul de a trăi şi mărturisi 

credinţa creştină. 

R: Vino, Duhule Sfinte, ajută neputinţei noastre. 

Adesea recunoaştem binele, pe care ar trebui să-l facem, dar ne lipseşte 

forţa pentru a-l împlini. 

R: Vino, Duhule Sfinte, ajută neputinţei noastre. 

 

 

2. Să ne rugăm cerând ajutorul Duhului Sfânt. 

Avem psalmii lui David şi atâtea rugăciuni ale creştinătăţii. Şi totuşi, de 

multe ori, nu ştim cum să ne rugăm. 

R: Vino, Duhule Sfinte, învaţă-ne să ne rugăm. 

Mulţi oameni au încetat să se mai roage. Unii nu au învăţat niciodată să se 

roage. 

R: Vino, Duhule Sfinte, învaţă-ne să ne rugăm. 

 

 

3. Să ne rugăm cerând Duhul mângâietor. 

Unde este iubire, acolo este Dumnezeu. În iubire recunoaştem prezenţa lui 

Dumnezeu. Dacă iubim îl arătăm pe Dumnezeu oamenilor 

R: Vino, Duhule Sfinte, ca să locuieşti în inimile noastre. 

Isus este între noi când suntem, doi sau trei, adunaţi în numele lui.  

Duhul Sfânt ne ajută să-l recunoaştem pe Domnul în Biserica sa. 

R: Vino, Duhule Sfinte, ca să locuieşti în inimile noastre. 

 

 

4. Să ne rugăm cerând Duhul libertăţii. 

Trăim în libertatea fiilor lui Dumnezeu atunci când nu din constrângere sau 

teamă împlinim voinţa lui Dumnezeu, ci din iubire faţă de Tatăl ceresc. 

R: Vino, Duhule Sfinte, şi fă-ne liberi. 

Libertatea noastră nu vrem să o folosim spre a săvârşi răul, ci spre a împlini 

faptele copiilor lui Dumnezeu. 

R: Vino, Duhule Sfinte, şi fă-ne liberi. 

 

 

5. Să ne rugăm cerând Duhul sfinţeniei. 

La botez şi la mir ne-a fost dăruit Duhul Sfânt. El vrea să ne călăuzească 

faptele, să cuprindă întreaga naostră viaţă. 

R: Vino, Duhule Sfinte, umple inimile credincioşilor tăi. 

Duhul Sfânt nu lucrează doar în indivizi. El îndeamnă şi comunităţile să facă 

binele şi să trăiască în sfinţenie. 

R: Vino, Duhule Sfinte, umple inimile credincioşilor tăi. 

 

 

6. Să ne rugăm cerând Duhul iubirii. 

Iubirea înseamnă să-l iubim pe Dumnezeu din toată inima şi din toată puterea 

noastră. 

R: Vino, Duhule Sfinte, aprinde în noi focul iubirii tale. 

Iubirea înseamnă să ne iubim unii pe alţii aşa cum Isus ne-a iubit pe noi. 

R: Vino, Duhule Sfinte, aprinde în noi focul iubirii tale. 

Iuibrea înseamnă să rămânem una în comunitatea lui Isus, în Biserica ce 

trăieşte pe întreg pământul. 

R: Vino, Duhule Sfinte, aprinde în noi focul iubirii tale. 

 

 

Prin Duhul Sfânt, prin care putem spune „Abba, Tată” să ne rugăm aşa 

cum ne-a învăţat Domnul nostru Isus Cristos: 

Tatăl nostru … 

 



Să vă binecuvinteze Dumnezeu, care i-a umplut pe apostoli de Duhul 

Sfânt. 

R: Amin. 

El să vă dăruiască bucuria Duhului Sfânt şi belşugul darurilor sale. 

R: Amin. 

Focul Duhului Sfânt să vă purifice, adevărul său să vă călăuzească, puterea 

lui să vă conducă de la a crede la a vedea. 

R: Amin. 

Aşa să vă binecuvânteze atotputernicul Dumnezeu, Tatăl şi Fiul şi Duhul 

Sfânt. 

R: Amin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Novenă către Duhul Sfânt 


