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VI. / 2021. 

Nr. 1295 / 2021 SZEMÉLYI VÁLTOZÁSOK  

 

Folyó év június 1 hatállyal: 

Ft. Hiticaș Valentin Macedont felmentettem a Zsombolyai és a Gyertyámosi Plébánia 

kormányzása alól. Rómában folytatja tanulmányait.  

Ft. Pozsonyi Danielt felmentettem a Lovrini Plébánia vezetése alól és Zsombolyai és 

Gyertyámosi plébániai kormányzónak neveztem ki.  

Ft. Balan Cristinelt (OFMConv) felmentettem a Temesvár-Belvárosi Plébánia segédlelkészi 

szolgálatából és Lovrini plébániai kormányzónak neveztem ki.  

Folyó év szeptember 1 hatállyal: 

Ft. Velcsov Péter nyugdíjba vonulási kérését elfogadtam. Hűséges szolgálatát megköszönve, 

Isten áldását kívánom életének hátralévő szakaszára.  

Ft. Mirciov Sebastiant felmentettem a Vingai és Orczyfalvai Plébániák vezetése alól és 

Óbesenyői plébánosnak neveztem ki.  

Ft. Radulov Piryt felmentettem az Új Moldovai Plébánia kormányzása alól és Vingai és 

Orczyfalvai plébániai kormányzónak neveztem ki.  

Ft. Heinrich József nyugdíjba vonulási kérését elfogadtam. Hűséges szolgálatát megköszönve, 

Isten áldását kívánom életének hátralévő szakaszára.  

Ft. Fecheta Jenőt (OFM) felmentettem a Lugosi Plébánia segédlelkészi szolgálatából és Óteleki 

plébánosnak neveztem ki.  

Ft. Barticel Ciprian, eddigi herkulesfürdői plébániai kormányzó, visszamegy Olaszországba. 

Hálásan köszönjük eddigi munkáját.  

Ft. Iordache Gheorghe (SVD), eddigi resicabányai káplán, szintén visszatér Olaszországba. 

Hálásan köszönjük eddigi munkáját.  

Ft. Hojda Ionuc Vasilet felmentettem az Oraviczabányai Plébánia kormányzása alól és Új 

Moldovai plébániai kormányzónak neveztem ki.  

Ft. Augustin Barbuț (O. Carm.) atyát Oraviczabányai plébánosnak neveztem ki.  

Folyó év október 1 hatállyal: 

Ft. Simon Mihait, aki a Jászvásár-i egyházmegyéből érkezett, Herkulesfürdői plébánosnak 

neveztem ki. 
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Nr. 1296 / 2021 PAPI SZENÁTUS 

 

Szeptember 17-én 10:00 órakor tartjuk a papi szenátus gyűlését. Remélhetőleg lehetséges lesz a 

fizikai jelenlét. A gyűlés egyik fő témája az októberben kezdődő szinodális út egyházmegyei 

szakaszának elindítása. 

 

Nr. 1297 / 2021 FELNŐTTKÉPZÉS  

 

Szeptember 17-én 18:00 órai kezdettel elindul a felnőttképzés III. modulja. Első téma: Egy 

keresztény közösség alapjai. Akik mostantól szeretnének bekapcsolódni, kérem, jelezzék a 

püspöki titkárságon. (secretar@gerhardus.ro). 

 

Nr. 1298 / 2021 SZENT GELLÉRTNAPI EGYHÁZMEGYEI ZARÁNDOKLAT 

 

Szeptember 24.-én, Szent Gellért ünnepén tartjuk a hagyományos Csanádi egyházmegyei 

Zarándoklatot. Az ünnepélyes szentmise 11:00 órakor kezdődik. 
 

Nr. 1299 / 2021 PAPOK LELKIGYAKORLATAI 

 

(Emlékeztetőül mellékelem a bejelentkezettek listáját. Ahol esetleg változtatást óhajtanak, kérem, 

sürgősen jelezzék a püspöki titkárságon). 

• Szeptember 26-30 német nyelvű lelkigyakorlat Karánsebesen a Ferences nővérek házában.  

• Okt 4-8 román nyelvű lelkigyakorlat Mária Radnán  

• Október 18-22 magyar nyelvű lelkigyakorlat Karánsebesen a Ferences nővérek házában.  

• A horvát nyelvű lelkigyakorlat szervezése folyamatban van.  

• Azok, akik nem a püspökség által felajánlott lelkigyakorlaton vettek részt, kérem, hogy 

november 30-ig hozzanak erről igazolást. 

 

Nr. 1301 / 2021 ŐSZI LELKIPÁSZTORI NAGY TALÁLKOZÓ MÁRIARADNÁN 

 

Október 2.-án tartjuk az immár hagyományosnak mondható Mária Radnai zarándoklatot és 

találkozót papok, szerzetesek és világi munkatársak számára. A szentmise 11:00 órakor 

kezdődik. A szentmise utáni előadást Michael White és Tom Corcoran (az Újraépítve szerzői) 

tartják Baltimore-ből online módon. Az előadás után kiscsoportos megbeszélés, ebéd és 

műhelymunkák következnek 17:00 óráig. 

 

Nr. 1302 / 2021 MAGYAR ZARÁNDOKLAT MÁRIARADNÁRA 

 

Október 8-án tartjuk a Mária Radnai magyar zarándoklatot. A szentmise 11:00 órakor kezdődik. 

A szentbeszédet P. Urbán Erik OFM provinciális atya tartja. 

 

Nr. 1303 / 2021 SZINÓDUS 

 

Október 9-10 napjain nyitja meg a Szentatya a kétévesre tervezett új szinódust, amelynek ezt a 

címet adta: Szinodális egyházért. Közösség, részvétel, misszió.  

• Az egyházmegyei fázis ünnepélyes megnyitójára október 17-én kerül sor a Gyárvárosi 

plébánia templomban, pontifikális szentmise keretében 18:00 órakor. Szeretettel várjuk 

mailto:secretar@gerhardus.ro
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papjainkat és híveinket, főleg azokat, akiknél a távolság és a világjárványi előírások ezt 

nem akadályozzák meg. 

 

Nr. 1304 / 2021 DÓM-RENOVÁLÁS 

 

Székesegyházunk renoválása továbbra is folytatódik, de még nagyon sok a tennivaló. Ezért úgy 

döntöttünk, hogy az október 16-ra tervezett felszentelését elhalasztjuk. A munkálatok nem 

haladtak olyan ütemben, ahogy tervben volt. Szíves elnézését kérem mindazoknak, akiknek 

ezáltal beütemezett programjukban esetleg zavart okoztunk.  

Covid-on és emberi gyengeségeken túl, biztosan van a Jóistennek egy jobb terve, amelyet így 

akar megvalósítani. A kellő időben meg fogja mutatni. 

 

Nr. 1305 / 2021 OKTÓBER 24 – MISSZIÓK VASÁRNAPJA 

 

Ekkor rendezzük a hagyományos gyűjtést a missziók javára. Az összegyűlt összeget november 

15-ig kell eljuttatni a püspökségre. 

 

Nr. 1306 / 2021 BÉRMÁLKOZÓK, IFJÚSÁG 

 

Hamarosan új lelkipásztori évet kezdünk új lehetőségekkel. Elkezdődik a hitoktatás is, amely 

hangsúlyos figyelmet kap a felnőttek, fiatalok és gyermekek életében. Sokan elkezdik a 

bérmálási felkészítőket is. Az utóbbi időben azt figyeltem meg, hogy amit nem szeretünk, azt 

szeretnők minél hamarabb befejezni. Például minél hamarabb kikerülni a korházból, börtönből, 

egyesek az iskolából. Ugyanez történik a bérmálási felkészítővel is, aki ezt nem szereti, az 

szeretne minél hamarabb túl lenni rajta. (lehet az diák, szülő, vagy akár hitoktató is). A 

gyorstalpalásnak sokszor az az eredménye, hogy utána a hitoktatók néhány évig panaszkodnak, 

hogy a templomban nincsenek fiatalok, a szülők azért panaszkodnak, mert serdülő fiaik, leányaik 

rossz társaságba keveredtek. Az a jó felkészítés, amelynek eredményeképpen minél többen aktív 

tagjává válnak az ifjúsági közösségnek és igy az egyházközségnek. Ezek a fiatalok aztán jó 

kovászai lesznek az osztályközösségnek, munkaköri közösségnek és stabil, hitben élő családokat 

alapítanak. A stabil, hitben élő családok alapjait a jó ifjúsági közösségekben rakják le.  

Ott, ahol abban merül ki a felkészítés, hogy „megtanulnak” bizonyos szövegeket, de nem ízlelik 

meg az imádság lelkületét, és nem kezdik gyakorlatba ültetni az Evangélium tanítását, vajmi 

kevés esélye van annak, hogy „hitüket megvallják és hitük szerint éljenek”. Azok a fiatalok, akik 

megizlelték a hit igazi szépségét és a Krisztusban való testvéri közösséget, azok megszólithatóak 

olyankor is, amikor egy nagyobb esperességi, vagy egyházmegyei ifjúsági rendezvényre hívjuk 

meg őket. Ezek a fiatalok alig várják, hogy találkozzanak más egyházközségek fiataljaival, hogy 

hitüket, közösségi tapasztalatukat megoszthassák egymással. Ellenkező esetben nem lesznek 

motiválva, nem fogják őket érdekelni a vallásos rendezvények. Ennek pedig az lesz a 

következménye, hogy hitük kiüresedik, vagy legfennebb bizonyos vallásos, már-már a 

babonaságot súroló, külsőségekre korlátozódik. Ha meg is marad valamiféle hit, az a 

hétköznapokat nem járja át.  

Azt kívánom, hogy legyen ez az év – egyházmegyénkben a Szentírás második éve – az 

Evangélium fénye által megvilágosított év, az újrakezdésnek azon éve, amelyben 

egyházközségeink a vírushelyzet okozta lebénultságból újra talpra állnak és családjaink, 

közösségeink, az ifjúsági közösségek is, megújulnak! 

 

Nr. 1307 / 2021 SZENTÍRÁS ÉVE 

 

Az elmúlt évet Isten Szavának szenteltük. Sok helyen elkezdték a Szentírást új lelkesedéssel 

olvasni, új fényt, lelki megerősödést merítve belőle. Több helyen bibliakörök is alakultak, 
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amelyek lassan missziós lelkületű kisközösségekké válnak. Ezek még kis kezdeményezések, de 

ígéretesen növekednek. Az Egyházmegyei Pasztorációs Iroda javaslatára a következő évet is a 

Szentírás évének szenteljük. A Család Évében különösen is hangsúlyozni szeretnénk a Szentírás 

családokban és családcsoportokban való olvasásának fontosságát. Vannak már erre nagyszerű 

kezdeményezések. A plébániai bibliakörök további mintát és impulzust adhatnak mindezeknek. 
 

 

Temesvár, 2021. szeptember 9. 

 

   ✠ József 

megyéspüspök 

 


