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FERENC PÁPA MEGALAPÍTOTTA
A VILÁGI HITOKTATÓK SZOLGÁLATÁT

A május 11-én közzétett „Antiquum ministerium” kezdetű motu proprio rendelkezésével a
Szentatya megalapította a világi katekéták szolgálatát.
Anélkül, hogy csorbítaná a püspök küldetését, aki az egyházmegye első számú katekétája, mint
ahogy a szülők sajátos felelősségét sem rövidíti meg gyermekeik keresztény nevelésére
vonatkozóan, Ferenc pápa arra szólít, hogy juttassuk érvényre a hitoktatásban közreműködő
világi híveket. A katekéta a hit tanúja, mester és kísérő, akinek az a hivatása, hogy részt vegyen a
hitátadás lelkipásztori szolgálatában, a keresztény beavatás szentségeire való felkészítéstől
egészen az állandó képzésig.
Ferenc pápa kifejti, hogy a katekéták olyan férfiak és nők legyenek, akiket mély hit és emberi
érettség jellemez. Vegyenek tevékenyen részt a keresztény közösségben. Legyen tapasztalatuk a
hitoktatásban. Legyenek felkészültek, azaz rendelkezzenek megfelelő bibliai, teológiai,
pasztorális és pedagógiai ismeretekkel. Működjenek együtt hűségesen a papokkal és
diakónusokkal. Végezetül pedig hassa át őket valódi apostoli lelkesedés.
A katekéta-szolgálat megfelelő körültekintést kíván a püspök részéről és szükséges hozzá az
Istentiszteleti és Szentségi Kongregáció rítusa is, amelyet hamarosan közzétesznek. A püspöki
konferenciák feladata, hogy határozzák meg a képzési irányvonalat és a jelentkezéshez
szükséges normatív követelményeket, a most közzétett pápai motu propriónak megfelelően.
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HÁLAADÓ SZENTMISE

Hamarosan 40 éve annak, hogy 1981. június 21-én Dr. Jakab Antal püspök Gyulafehérváron
pappá szentelt. Ebből az évfolyamból jelenleg ketten szolgálunk a Temesvári Egyházmegyében
Ft. Sima Mihai, Krassócsörgői (Clocotici) plébánossal. Június 21-én, Mária Radnán 11:00 órakor
hálaadó szentmisében együtt köszönjük meg a Jóistennek ezt a 40 évet. Egyúttal hálát mondunk
a Jóistennek mindazokért, akik ezekben az években Isten Országának építésében támogattak.
Legyen ez közös hálaadás mindannyiunk részéről, amelyet ki-ki fizikai vagy lelki jelenléttel
felajánlhat a Szűzanyának. Ugyanakkor kérjük a kegyelmet, hogy mindig szent Fia jelenlétében
éljünk és egységben és az Ő kegyelmével tudjuk egyházmegyénket szolgálni!
Nr. 772 / 2021

JUBILEUMOK

Július 3-án Msgr. Roos Márton nyugalmazott püspök atya 50 éves pap lesz. Aranymiséjét
egészen szűk körben tervezte, de mindenkit kérek, hogy különösen ezen a napon foglaljátok
imádságotokba, megköszönve a Jóistennek példaadó szép papi életét, különösen is a majdnem
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két évtizedes püspöki szolgálatát. A Jóisten tartsa meg sokáig jó egészségben és az Ő nagy
szeretetében!
Sándor Tivadar plébános is idén ünnepli aranymiséjét, a következő paptestvérek pedig az
ezüstmisét: Josef Altmann, Andó Attila, György Zoltán, Miklós Csaba, Varga János, Vodila
Szilárd. Imádkozzunk értük, mondjunk köszönetet Istennek a hivatásukban tanúsított hűségükért,
kérve számukra a Jóistentől egészséget, munkabírást és sok kegyelmet pasztorális
tevékenységükhöz.
Nr. 773 / 2021

FELVÉTELI A GYULAFEHÉRVÁRI PAPNEVELŐ INTÉZETBE

A Szentírásban olvashatjuk, hogy „Jézus Krisztus ugyanaz tegnap, ma és mindörökké” (Zsid
13,8) – csak mi emberek változunk, csak a mi világunk változik, és nekünk ebben a változó
világban kell megtalálnunk az Örök Változatlant.
Nehéz időket élünk, de Isten ezekben az időkben is közel van hozzánk és segítséget nyújt
népének. A papi hivatás ajándékát ma is szétosztja az Úr. Akik meghallják és követik, azok
ajándékká válnak mások számára, Isten közelségét viszik az emberek közé.
Várjuk mindazon bátor fiúk jelentkezését, akik szívükben meghallották az Úr hívó szavát és erre
őszintén, szabadon és szeretetből igent mondanak. Nagy szüksége van Rád az Úrnak és
Egyházának. Még ma, ha meghallod az Úr szavát, ne keményítsd meg szíved! (vö. Zsolt 95,7 f,
Zsid 3,7 f). Szeretettel várunk!
Ft. dr. András István
rektor
Jelentkezés:
A helyi plébánoson keresztül postai úton a Rektori Hivatalnál:
Institutul Teologic Romano-Catolic, Str. Gabriel Bethlen 3, 510009-Alba Iulia
vagy telefonon a rektornál: 0752 245 060
Jelentkezési határidő: 2021. július 9.
Felvételi:
Előkészítő és felvételi: 2021. július 12–16. (Papnevelő Intézet).
Érkezés: 2021. július 12., hétfő este 19.00 óráig.
A beiratkozáshoz szükséges okmányok:
− Születési igazolvány (Certificat de naştere) hiteles másolata
− Keresztelési és bérmálási igazolás
− Szülők egyházi házasságáról igazolás (amennyiben lehetséges)
− Érettségi diploma (Diploma de bacalaureat) eredetiben, vagy három hónapig érvényes
igazolás (N. B. Sikertelen érettségi esetén is várjuk a jelentkezőket a meghirdetett
előkészítőre, hivatástisztázó beszélgetésekre és felvételire. Ha a jelentkező megfelel a
követelményeknek, feltételesen felvételt nyerhet, amennyiben sikerül az őszi pótérettségi
vizsgája is.)
− Orvosi igazolás (Adeverinţă medicală)
− A plébános ajánló levele
− Saját kezűleg írt kérvény Érsek úrhoz, illetve az illetékes Megyéspüspökhöz címezve.
A felvételi vizsgáról:
− érettségi vizsga átlaga – 50%
− felvételi vizsga átlaga – 50% (írásbeli és szóbeli vizsga a megadott tételekből; a felvételi
vizsgán el kell érni az ötös /5/ osztályzatot)
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− a felvételi átlagát az érettségi és a felvételi vizsga általános médiája adja, ami nem lehet
kisebb, mint 6,00
− papi életformára való rátermettség, melyet a beszélgetés során az elöljárók bírálnak el
A felvételi pontos menetét (beiratkozás, ismerkedés, írásbeli, szóbeli vizsga, beszélgetések,
lelkinap) helyben, az érkezés után ismertetjük.
A felvételi díja 70 RON (beiratkozás) + 30 RON (kezelési költség), amit a felvételire történő
beiratkozáskor, helyben kell a titkárságon befizetni.
A felvételi vizsga tételei:
Tisztelettel felhívjuk a felvételizők és felkészítőik figyelmét, hogy a felvételi anyaga – az iskolai
hitoktatáshoz igazodva – megváltozott az előző évekhez képest; kérjük ezt figyelembe venni.
I. Szentírásismeret
1. A Szentírás (p. 5-8);
2. Az Ószövetség létrejötte (p. 9-13);
3. A Történeti Könyvek (p. 37-46);
4. Újszövetség (p. 62-63);
5. Az Evangéliumok keletkezése és sajátos jellege (p. 64-70);
6. Szent János evangéliuma (p. 93-101).
Forrásanyag: Baróti László-Sándor, Római katolikus vallás. Tankönyv a IX. osztály számára,
Stúdium Könyvkiadó, Kolozsvár 2005 (a tételek utáni számok a könyv oldalszámait jelölik).
II. Egyháztörténelem
1. Az egyház születése és az első keresztény közösségek (p. 67-69);
2. A vándor népek megtérítése (p. 87-91);
3. A nagy keleti egyházszakadás (p. 98-101);
4. A keresztes hadjáratok (p. 102-107);
5. Portré: Loyolai Szent Ignác (p. 124-125).
Forrásanyag: Nemes István, Római katolikus vallás. Tankönyv a X. osztály számára, Stúdium
Könyvkiadó, Kolozsvár 2005 (a tételek utáni számok a könyv oldalszámait jelölik).
III. Hitünk alapjai
1. Mária, az Egyház édesanyja (p. 76-79);
2. A kegyelmi élet (p. 101-104);
3. Az Oltáriszentség (p. 105-108);
4. A beavatás szentségei: keresztelés és bérmálás (p. 109-114);
Forrásanyag: Jitianu Liviu – Robu Magda – Tófalvi Emese, Hitünk alapjai. A katekizmus
dogmatikai tételei. Tankönyv a XI. osztály számára, Stúdium Könyvkiadó, Kolozsvár 2007 (a
tételek utáni számok a könyv oldalszámait jelölik).
Eredményhirdetés: a felvételi vizsga után néhány nappal a Rektorátus értesíti a felvételizőt a
helyi plébánoson keresztül.
Bővebb információ: www.seminarium.ro
Titkárság: Ferencz Margit, Tel.: 0258 811 688, Mobil: 0745 770 134
Rektor: Ft. dr. András István, Mobil: 0752 245 060, E-mail: sis.rektor@gmail.com
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NEMZETKÖZI EUCHARISZTIKUS KONGRESSZUS

A kongresszust 2021. szeptembere 5-12 között tartják Budapesten. A kongresszussal
kapcsolatos, folyamatosan frissülő információk, regisztrációs felületek elérhetőek az
https://www.iec2020.hu/hu internetes felületen. Kiemelten is figyelmükbe ajánlom az alábbiakat:
• Szeretettel ajánljuk a középiskolák, ifjúsági csoportok figyelmébe a Forráspont eseményt
(szeptember 10., péntek). Bátorítjuk a hitoktatókat, ifjúsági csoportok vezetőit, hogy
gyűjtsék össze és segítsék eljutni az érdeklődő, 15-30 év közötti fiatalokat.
• Szeretettel ajánljuk a ministránsok – főként 14 év felettiek – számára a szeptember 11-ei
szentmisén, valamint körmeneten való részvételt, amelyen való szolgálat a ministránsok
regisztrációját igényli. Kérjük a plébánosokat, hogy ez ügyben vegyék fel a kapcsolatot a
ministráns referenssel.
• Szeretettel ajánljuk plébániai csoportok számára a szeptember 11-ei családi napot, a
délutáni szentmisét, esti körmenetet, valamint a szeptember 12-ei záró szentmisét a
Szentatya részvételével.
Amennyiben bármilyen kérdésük van, szívesen ad útbaigazítást egyházmegyénk Eucharisztikus
kongresszus koordinálásával megbízott felelőse: Msgr. Wonerth László atya. E-mail:
laszlowonerth@yahoo.com
• Kérjük, hogy minden plébános június 28-ig küldje be a főesperesének a jelentkezők nevét,
telefonszámát és személyigazolványának másolatát. A regisztrációt a főesperesség
elvégzi. (Aki egyénileg akar utazni és részt venni, az egyénileg intézi a regisztrációt is, de,
ha kéri, szivesen segitünk).
• Ha egy klub rendez valamit, a klub tagjai szivügyüknek tekintik, hogy ott legyenek,
mondván „ezt a mi klubunk rendezi, ez a mi ügyünk”. Most mi is hasonlóképpen
érezhetjük, hogy ez a mi ügyünk. Koreától Dél Amerikáig a világ minden sarkából
érkeznek erre a nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra, eljön maga a 85 éves Szentatya
is. Gondolom, hogy mi, akik relativ közel vagyunk, meg kell, hogy tegyünk mindent,
hogy hiveink nagy számban vegyenek részt katolikus egyházunk ezen ritka rendezvényén.
Az Eucharisztikus Jézus iránti szeretet és az egyetemes Egyházzal való egységünk
kifejezése vezethet abban, hogy lelkesen mozgósitsuk hiveinket a részvételre és
támogassuk őket. Ugyanakkor a kongresszusra való felkészülés és a részvétel jó lehetőség
lehet arra, hogy a világjárvány alatt megtapasztalt bezárkózásból és a bizonytalanság
bénitó hatása alól felszabaduljunk, friss erővel és új kegyelemmel kezdjünk újat.
Nr. 775 / 2021

ZARÁNDOKLATOK

Csak emlékeztetni szeretnék a nyári és őszi zarándoklatokra:
• Június 5.: Ministránsok zarándoklata Mária Radnára. Szentmise 11:00 órakor
• Július 1-2.: Zarándoklat Csiklóbányára. A szentmisék rendje a következő:
o Július 1 – 20:00 órakor horvát nyelven
o Július 2. – 8.00 órakor horvát nyelven, 9:30 órakor bolgár nyelven 11:00 órakor
német, román és magyar nyelven.
• Július 16.: Zarándoklat Mária Radnára. Szentmise 11:00 órakor
• Július 23.-25.: Gyalogos zarándoklat Mária Radnára a szalvatoriánusok vezetésével.
Szentmise július 25-én, 11:00 órakor
• Július 26.: A temesváriak, valamint a nagyszülők és idősek zarándoklata Mária Radnára.
Szentmise 11:00 órakor
• Augusztus 2.: Német zarándoklat Mária Radnára. Szentmise 11:00 órakor
• Aug 14.-15.: Zarándoklat Csiklóbányára. Szentmisék:
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•
•
•
•
•
•

o 14-én 18:00 órakor cseh nyelven
o 15-én 07:00 órakor cseh nyelven, 09:00 órakor német, román és magyar nyelven
Augusztus 14.: Szlovák zarándoklat Mária Radnára. Szentmise 11:00 órakor
Augusztus 15.: Zarándoklat Mária Radnára. Szentmise 11:00 órakor
Szeptember 8.: Zarándoklat Mária Radnára. Szentmise 11:00 órakor
Szeptember 24.: Egyházmegyei zarándoklat Csanádra. Szentmise 11:00 órakor
Október 2.: Papok, szerzetesek és világi munkatársak zarándoklata Mária Radnára.
Szentmise 11:00 órakor. Utána egész napos találkozó kiscsoportokkal és
műhelymunkával.
Október 8.: Magyar zarándoklat Mária Radnára. Szentmise 11:00 órakor

Temesvár, 2021. május 26.
✠ József
megyéspüspök
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