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Nr. 770 / 2021       PAPA FRANCISC A INSTITUIT SLUJIREA LAICALĂ DE CATEHET 

 

Prin scrisoarea apostolică în formă de motu proprio intitulată „Antiquum ministerium“ publicată 

marți, 11 mai a.c., Sf. Părinte a instituit slujirea laicală de Catehet. 

Fără să îngrădească misiunea episcopului, care este principalul catehet în Dieceză, la fel cum nu 

limitează nici responsabilitatea specială a părinților referitoare la educația creștină a copiilor lor, 

Papa Francisc solicită încurajarea implicării credincioșilor laici în educația creștină. Catehetul 

este martor, stăpân și însoțitor al credinței, vocația sa fiind aceea de a participa la slujirea 

pastorală a transmiterii credinței, de la pregătirea pentru sacramentele inițierii creștine până la 

instruirea constantă, permanentă. 

Mărturisitor al credinței, îndrumător și însoțitor, catehetul este chemat să se pună în slujba 

pastorală a transmiterii credinței de la prima vestire și de la pregătirea pentru sacramentele 

inițierii creștine până la formarea continuă. 

„În același timp“ – evidențiază Sf. Părinte – „cateheții trebuie să fie bărbați și femei cu credință 

profundă și maturitate umană“, cu o participare activă la viața comunității creștine; ei trebuie să 

fie capabili de „primire, generozitate și viață de comuniune fraternă“, trebuie să fie formați din 

punct de vedere biblic, teologic, pastoral și pedagogic. De asemenea, trebuie să aibă experiență 

în predarea catehezei, să colaboreze în mod fidel cu preoții și diaconii și să fie însuflețiți de un 

autentic entuziasm apostolic. 

De asemenea, slujirea laicală a catehetului are și „o puternică semnificație vocațională“ care 

implică „discernământul necesar din partea episcopului“ și un ritual specific de încredințare a 

misiunii de catehet, care va fi publicat în curând de Congregația pentru Cultul Divin și 

Disciplina Sacramentelor. Papa Francisc adresează conferințelor episcopale îndemnul de a face 

ca slujirea de catehet să fie eficientă, stabilind un parcurs formativ și criterii normative necesare 

pentru a putea exercita această slujire. 

 

Nr. 771 / 2021  SF. LITURGHIE DE MULȚUMIRE 

 

În curând se împlinesc 40 ani de când episcopul de pie memorie, Dr. Jakab Antal, ne-a hirotonit 

preoți, în 21 iunie 1981, la Alba Iulia. 

Din această promoție, suntem actualmente doi, care activăm în Dieceza Timișoara, împreună cu 

Pr. Mihai Sima, paroh de Clocotici. Anul acesta, printr-o sf. Liturghie de mulțumire, celebrată în 

21 iunie, la ora 11:00, la Maria Radna, ne exprimăm împreună recunoștința față de bunul 

Dumnezeu pentru acești 40 ani. În același timp, vrem să îi mulțumim bunului Dumnezeu pentru 

toți oamenii care, de-a lungul acestor ani, ne-au sprijinit în construirea Împărăției lui Dumnezeu. 

Aceasta să fie o aducere de mulțumire comună, a noastră a tuturor, pe care o putem oferi Sfintei 

Fecioare Maria, fiind prezenți fizic sau spiritual. 
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Îi cerem Mamei noastre cerești să obțină pentru noi harul de a ne trăi viața în prezența Fiului Ei, 

crescând tot mai mult și în unitatea dintre noi. 

 

Nr. 772 / 2021  JUBILEE DE PREOȚIE  

 

În data de 3 iulie, Msgr. Martin Roos, episcop emerit sărbătorește Jubileul de Aur al preoției 

sale. Într-un cerc restrâns va aduce mulțumire pentru cei 50 de ani de slujire preoțească. Vă rog 

pe toți ca, în special în această zi, să îl purtați în rugăciune, mulțumindu-i lui Dumnezeu pentru 

viața sa exemplară de preot, în special pentru cei aproape două decenii de slujire episcopală. 

Bunul Dumnezeu să îl țină mulți ani în sănătate și în marea Sa iubire. 

Și Pr. Tivadar Sándor sărbătorește în acest an 50 de ani de slujire preoțească - Liturghia de Aur, 

iar următorii confrați întru preoție sărbătoresc Liturghia lor de Argint: Josef Altmann, Andó 

Attila, György Zoltán, Miklós Csaba, Varga János, Vodila Szilárd. Să îi purtăm în rugăciunile 

noastre, mulțumindu-i lui Dumnezeu pentru fidelitatea lor în vocație, cerând pentru ei de la 

bunul Dumnezeu sănătate, putere de muncă și har îmbelșugat în activitatea lor pastorală. 

 

Nr. 773 / 2021  ADMITEREA LA INSTITUTUL TEOLOGIC ROMANO-CATOLIC 

   DIN ALBA-IULIA 

 

În Sf. Scriptură citim că „Isus Cristos – cel de ieri şi de astăzi – este acelaşi în veci.“ (Evr 13, 8); 

numai noi, oamenii, ne schimbăm, numai lumea noastră se schimbă; iar în această lume 

schimbătoare, noi trebuie să-L găsim pe Cel Veșnic. 

Trecem prin momente grele, dar Dumnezeu este aproape de noi și în aceste vremuri și ajută 

poporul Său. Domnul împarte darul preoției și în zilele noastre. Cei care îl aud și îl urmează 

devin daruri pentru ceilalți, aducându-l pe Dumnezeu între oameni. 

Așteptăm prezentarea acelor tineri curajoși, care în inimile lor au auzit chemarea lui Dumnezeu, 

la care răspund sincer, liber și din dragoste. Domnul și Biserica Sa au mare nevoie de voi. Și 

astăzi, dacă auziți Cuvântul lui Dumnezeu, nu vă împietriți inima! (cf. Ps 95,7 f., Evr 3,7 f.) 

Vă așteptăm cu drag!        

          Pr. dr. István András  

           rector 

Modalitatea înscrierii: 

 Prin intermediului parohului se trimite, prin poștă, o scrisoare de intenție către rectoratul 

facultății: Institutul Teologic Romano-Catolic, Str. Gabriel Bethlen 3, 510009-Alba Iulia 

 sau prin telefon la rector: 0752 245 060 

 

 Termenul înscrierii: 9 iulie 2021. 

 

Admitere: 

 Pregătirea și susținerea examenului de admitere: 12-16 iulie 2021.  

 (la sediul Institutului Teologic, în Alba Iulia).  

 Sosire: Luni, 12 iulie 2021 până la ora 19.00. 

 

Acte necesare la înscriere: 

− Copia legalizată a certificatului de naştere 

− Certificatul de Botez și de Mir  

− Certificatul de Căsătorie al părinților (dacă este posibil); 

− Diploma de Bacalaureat, în original, sau adeverință valabilă timp de trei luni (N. B. 

Candidații sunt așteptați atât la pregătire, la discuții pentru clarificarea vocației, cât și 

la examenul de admitere și în cazul nepromovării examenului de bacalaureat. În cazul 
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îndeplinirii condițiilor necesare admiterii, candidatul poate fi declarant admis cu 

condiția promovării examenului de bacalaureat în sesiunea de toamnă) 

− Adeverinţă medicală 

− Scrisoarea de recomandare a parohului 

− Cerere scrisă, de mână, adresată Arhiepiscopului și una destinată Episcopului 

diecezei de care aparține candidatul. 

 

Informații legate de examenul de admitere: 

− Media examenului de bacalaureat – 50% 

− Media examenului de admitere – 50% (media este compusă din examenul scris și oral din 

subiectele date; nota minimă necesară pentru a promova examenul de admitere este de 

cinci /5/) 

− Media de admitere este reprezentată de media aritmetică a notei de la examenul de 

bacalaureat și a notei obținute la proba de aptitudini, această medie nu trebuie să fie mai 

mică de 6,00 

− Adecvarea pentru viața consacrată, care este evaluată în cursul discuției purtate cu 

magiștrii 

 

Programul exact al admiterii (înscriere, activități de cunoaștere, probă scrisă și orală, zi de 

reculegere) va fi anunțat la sosirea candidaților la seminar. 

 

Taxa de înscriere este de 70 RON (înscriere) + 30 RON (taxa de prelucrare a dosarului), sumă 

care trebuie achitată integral la data înscrierii, pentru susținerea examenului de admitere, la 

secretariat. 

 

Subiectele examenului de admitere: 

Atragem respectuos atenția candidaților și profesorilor/preoților pregătitori, că tematica 

examenului s-a schimbat față de anii trecuți, pentru a fi compatibilă cu programa orelor de religie 

din școli. Vă rugăm să luați la cunoștință acest lucru. 

 

I. Studiul biblic 

 1. Sf. Scriptură (p. 5-8); 

 2. Constituirea Vechiului Testament (p. 9-13); 

 3. Cărţile Istorice (p. 37-46); 

 4. Noul Testament (p. 62-63); 

 5. Constituirea Evangheliilor și caracterul lor specific (p. 64-70); 

 6. Evanghelia după Ioan (p. 93-101). 

 

Bibliografie: Baróti László-Sándor, Római katolikus vallás. Tankönyv a IX. osztály számára, 

Stúdium Könyvkiadó, Kolozsvár 2005 (numerele după subiecte indică numărul paginilor). 

 

II. Istoria Bisericii Romano-Catolice 

 1. Fondarea Bisericii și primele comunități creștine (p. 67-69); 

 2. Convertirea popoarelor migratoare (p. 87-91); 

 3. Marea Schismă (p. 98-101); 

 4. Cruciadele (p. 102-107); 

 5. Portret: Sf. Ignațiu de Loyola (p. 124-125). 

 

Bibliografie: Nemes István, Római katolikus vallás. Tankönyv a X. osztály számára, Stúdium 

Könyvkiadó, Kolozsvár 2005 (numerele după subiecte indică numărul paginilor). 
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III. Fundamentele credinței noastre 

 1. Maria, Maica Bisericii (p. 76-79); 

 2. Viața în starea de har (p. 101-104); 

 3. Euharistia (p. 105-108); 

 4. Sacramentele inițierii creștine: Botezul și Mirul (p. 109-114); 

 

Bibliografie: Jitianu Liviu – Robu Magda – Tófalvi Emese, Hitünk alapjai. A katekizmus 

dogmatikai tételei. Tankönyv a XI. osztály számára, Stúdium Könyvkiadó, Kolozsvár 2007 

(numerele care urmează subiectelor indică numărul paginilor). 

 

Comunicarea rezultatelor: după susținerea examenului de admitere, în termen de câteva zile, 

candidații vor fi informați cu privire la rezultat, prin intermediul parohului locului. 

 

Mai multe informații pe adresa: www.seminarium.ro 

 

Secretariat: Ferencz Margit, Tel.: 0258 811 688, Mobil: 0745 770 134 

Rector: Pr. dr. András István, Mobil: 0752 245 060, E-mail: sis.rektor@gmail.com 

 

Nr. 774 / 2021  CONGRESUL EUHARISTIC INTERNAȚIONAL 

 

Congresul va avea loc la Budapesta în perioada 5-12 septembrie 2021. Informațiile actualizate în 

mod constant și posibilitățile de înregistrare la congres sunt disponibile pe site-ul 

https://www.iec2020.hu/hu. Doresc, de asemenea, în mod accentuat să vă atrag atenția asupra 

următoarelor evenimente: 

• Recomandăm cu drag liceelor și grupurilor de tineri evenimentul Forráspont (vineri, 10 

septembrie). Încurajăm cateheții, conducătorii grupurilor de tineret, să îi adune și să îi ajute 

pe tinerii interesați, cu vârste cuprinse între 15-30 de ani, să participe la acest eveniment. 

• Recomandăm cu drag ministranților – în special celor care au împlinit vârsta de 14 ani –, 

să participe la Sf. Liturghie și la procesiunea din 11 septembrie, care însă necesită 

înregistrare prealabilă. În această privință, parohii sunt rugați să ia legătura cu referentul 

ministranților. 

• Recomandăm cu drag grupurilor parohiale Ziua Famililor din 11 septembrie, Sf. Liturghie 

de după-amiază, procesiunea de seară și Sf. Liturghie de încheiere din 12 septembrie cu 

participarea Sfântului Părinte.  

 

Dacă aveți întrebări, veți fi îndrumați cu drag de către Msgr. László Wonerth, responsabilul cu 

coordonarea Congresului Euharistic Internațional din partea Diecezei noastre. E-mail: 

laszlowonerth@yahoo.com 

• Îi rugăm pe toți parohii ca, până la 28 iunie, să trimită arhidiaconului lista participanților 

din parohiile lor, cu nume, număr de telefon și copie după buletin. Înscrierea pe site o va 

face fiecare arhidiaconat. (Cine dorește să participe individual se va și înscrie individual, 

dar, dacă persoana solicită acest lucru, o putem ajuta cu înscrierea.) 

• Dacă un club organizează ceva, membrii săi consideră participarea la respectivul 

eveniment ca pe o îndatorire plăcută spunând: „Clubul nostru organizează acest lucru, așa 

că este treaba noastră”. Acum putem și noi simți, la fel, că aceasta este „treaba noastră”. 

Din Coreea până în America de Sud, din toate colțurile lumii, vor sosi oameni la acest 

Congres Euharistic Internațional, va sosi și Sfântul Părinte Papa Francisc, cu cei 85 ani ai 

săi. Mă gândesc că noi, care suntem relativ aproape, trebuie să facem tot ce ne stă în 

putință, pentru ca enoriașii noștri să participe în număr mare la acest eveniment deosebit al 

Bisericii noastre. Iubirea noastră față de Isus euharistic și exprimarea unității noastre cu 

Biserica universală ne pot ajuta, ca să îi mobilizăm pe credincioșii noștri și să-i sprijinim să 

https://www.iec2020.hu/hu
mailto:laszlowonerth@yahoo.com
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participe. În același timp, pregătirea și participarea la congres poate fi un prilej bun pentru 

a ne elibera de închiderea și nesiguranța paralizantă care ne-a cuprins în timpul pandemiei 

și pentru a reîncepe cu puteri reînnoite și cu har proaspăt, noul an pastoral. 

 

Nr. 775 / 2021  PELERINAJE 

 

Doresc doar să vă reamintesc pelerinajele de vară și toamnă: 

• 5 iunie: Pelerinajul ministranților la Maria Radna. Sf. Liturghie va începe la ora 11:00. 

• 1-2 iulie: Pelerinaj la Maria Ciclova. Sf. Liturghii: 

o 1 iulie – la ora 20.00 în limba croată 

o 2 iulie – la ora 08.00 în limba croată, la ora 09.30 în limba bulgară, la ora 11:00 în 

limbile germană, română și maghiară 

• 16 iulie: Pelerinaj la Maria Radna. Sf. Liturghie va începe la ora 11:00. 

• 23-25 iulie: Pelerinaj pe jos la Maria Radna condus de călugării salvatorieni. Sf. 

Liturghie în data de 25 iulie la ora 11:00. 

• 25 iulie: Pelerinajul credincioșilor timișoreni, și pelerinajul bunicilor și al persoanelor 

vârstnice la Maria Radna. Sf. Liturghie va începe la ora 11:00. 

• 2 august: Pelerinajul credincioșilor de etnie germană la Maria Radna. Sf. Liturghie va 

începe la ora 11:00  

• 14-15 august: Pelerinaj la Maria Ciclova. Sf. Liturghii: 

o în data de 14 la ora 18:00 în limba cehă 

o în data de 15 la ora 07: 00 în limba cehă, la ora 09:00 în limbile germană, română 

și maghiară 

• 14 august: Pelerinajul credincioșilor de etnie slovacă la Maria Radna. Sf. Liturghie va 

începe la ora 11:00  

• 15 august: Pelerinaj la Maria Radna. Sf. Liturghie va începe la ora 11:00. 

• 8 septembrie: Pelerinaj la Maria Radna. Sf. Liturghie va începe la ora 11:00. 

• 24 septembrie: Pelerinaj diecezan la Cenad. Sf. Liturghie va începe la ora 11:00. 

• 2 octombrie: Pelerinajul preoților, al persoanelor consacrate, al angajaților și al 

colaboratorilor parohiali la Maria Radna. Sf. Liturghie va începe la ora 11:00. După 

Liturghie, în restul zilei, întâlnire în grupuri mici și ateliere.  

• 8 octombrie: Pelerinajul credincioșilor de etnie maghiară la Maria Radna. Sf. Liturghie 

va începe la ora 11:00. 

 

Timișoara, 26 mai 2021 

 

 

      ✠ Iosif 

episcop diecezan 


