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VI. / 2021.  

 

Nr. 1295 / 2021 NUMIRI ȘI TRANSFERURI 

 

Începând cu data de 1 iunie a.c.: 

Pe Pr. Hiticaș Valentin Macedon l-am eliberat de la administrarea parohiilor Jimbolia și 

Cărpiniș. El își continuă studiile la Roma.  

Pe Pr. Pozsonyi Dániel, până acum administrator parohial al parohiei Lovrin, l-am numit 

administrator al parohiilor Jimbolia și Cărpiniș.  

Pe Pr. Balan Cristinel (OFMConv), până acum preot cooperator (capelan) al parohiei Timișoara 

I. Cetate, l-am numit administrator parohial al parohiei Lovrin.  

 

Începând cu data de 1 septembrie a.c.: 

Am acceptat cererea Pr. Petru Velciov de a se retrage din serviciul activ. Îi mulțumesc pentru 

slujirea sa fidelă și îi doresc ca Dumnezeu să-l binecuvânteze tot restul vieții sale. 

Pe Pr. Mirciov Sebastian, până acum administrator parohial al parohiilor Vinga și Orțișoara, l-

am numit paroh al parohiei Dudeştii Vechi.  

Pe Pr. Piry Radulov, până acum administrator parohial al parohiei Moldova Nouă, l-am numit 

administrator al parohiilor Vinga și Orțișoara.  

Am acceptat cererea lui Pr. Iosif Heinrich de a se retrage din serviciul activ. Mulțumindu-i 

pentru slujirea sa fidelă, îi doresc ca Dumnezeu să-l binecuvânteze tot restul vieții sale.  

Pe Pr. Eugen Fechetă (OFM), până acum preot cooperator (capelan) al parohiei Lugoj, l-am 

numit paroh al parohiei Otelec. 

Pr. Ciprian Barticel, până acum administrator parohial la Băile Herculane, se va întoarce în 

Italia. Îi mulțumim foarte mult pentru munca depusă până în prezent.  

Pr. Iordache Gheorghe (SVD), până acum preot cooperator (capelan) la Reșița I. Maria Zăpezii, 

revine și el în Italia. Îi mulțumim foarte mult pentru munca depusă până în prezent.  

Pe Pr. Hojda Ionuc Vasile, până acum administrator al parohiei Oravița, l-am numit în funcția 

de administrator parohial al parohiei Moldova Nouă.  

Pe Pr. Augustin Bărbuț (O.Carm.), până acum în Italia, l-am numit în funcția de paroh de 

Oravița.  

 

Începând cu data de 1 octombrie a.c.: 

Pe Pr. Mihai Simon, care a venit din dieceza de Iași, l-am numit paroh la Băile Herculane. 
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Nr. 1296 / 2021 SENATUL PREOȚESC 

 

În data de 17 septembrie, la ora 10.00, va avea loc o ședință a Senatului Preoțesc. Sperăm că va 

fi posibilă prezența fizică. Unul dintre subiectele principale ale întâlnirii va fi lansarea fazei 

diecezane a Căii Sinodale, care va începe în octombrie a.c.. 

 

Nr. 1297 / 2021 CURS DE FORMARE PENTRU ADULȚI  

 

Pe 17 septembrie, începând cu ora 18:00, va începe modulul III al cursului de formare pentru 

adulți. Prima temă poartă titlul: Bazele unei comunități creștine. Cei care doresc să se alăture, 

sunt rugați să contacteze Ordinariatul Episcopal, respectiv secretariatul. (secretar@gerhardus.ro) 

 

Nr. 1298 / 2021 PELERINAJ DIECEZAN DE SĂRBĂTOAREA SF. GERARD 

 

Pe 24 septembrie, de sărbătoarea Sfântului Gerard, va avea loc tradiționalul pelerinaj diecezan la 

Cenad. Sfânta Liturghie pontificală va începe la ora 11.00. 
 

Nr. 1299 / 2021 EXERCIȚII SPIRITUALE PENTRU PREOȚI 

 

(Ca un memento, anexez o listă cu cei care s-au înscris deja. Dacă doriți să efectuați modificări, 

vă rugăm să anunțați de urgență Secretariatul Episcopiei). 

• 26-30 septembrie: Exerciții spirituale în limba germană la Caransebeș, în casa Surorilor 

Franciscane.  

• 4-8 octombrie: Exerciții spirituale în limba română la Maria-Radna 

• Exercițiile spirituale în limba croată sunt în curs de organizare. 

• 18-22 octombrie: Exerciții spirituale în limba maghiară la Caransebeș, în casa Surorilor 

Franciscane.  

• Pentru cei care au participat la alte exerciții spirituale decât cele oferite de dieceză, vă 

rugăm să înaintați Secretariatului Episcopal un certificat până la 30 noiembrie a.c.. 

 

Nr. 1301 / 2021 REUNIUNE PASTORALĂ DE TOAMNĂ LA MARIA-RADNA 

 

Pe 2 octombrie a.c., vom organiza pelerinajul și întâlnirea deja tradițională de la Maria Radna 

pentru preoți, călugări și colaboratori laici. Sfânta Liturghie va începe la ora 11.00. Prelegerea de 

după Sfânta Liturghie va fi susținută online de Michael White și Tom Corcoran (autorii cărții 

Rebuilt) din Baltimore. Prezentarea va fi urmată de discuții în grupuri mici, prânz și ateliere de 

lucru până la ora 17.00. 

 

Nr. 1302 / 2021 PELERINAJUL MAGHIARILOR LA MARIA-RADNA 

 

Pe 8 octombrie a.c. va avea loc pelerinajul maghiar la Maria Radna. Sfânta Liturghie pontificală 

va începe la ora 11.00. Omilia va fi ținută de părintele provincial franciscan P. Erik Urbán OFM. 

 

Nr. 1303 / 2021 SINOD 

 

În perioada 9-10 octombrie, Sfântul Părinte va deschide noul Sinod pentru următorii doi ani, 

căruia i-a dat titlul: Pentru o Biserică sinodală. Comunitate, participare, misiune.  

mailto:secretar@gerhardus.ro
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• Deschiderea solemnă a fazei diecezane va avea loc pe 17 octombrie în biserica parohială 

din Timișoara II. Fabric, în cadrul unei sf. Liturghii pontificale, la ora 18.00. Îi așteptăm 

cu drag pe preoții și credincioșii noștri, în special pe aceia pe care distanța și 

reglementările privind pandemia nu îi împiedică în această participare. 

 

Nr. 1304 / 2021 RENOVAREA DOMULUI 

 

Renovarea Catedralei noastre – Domul – continuă, dar mai sunt multe de făcut. Prin urmare, am 

decis să amânăm sfințirea Catedralei, programată pentru 16 octombrie. Lucrările nu au progresat 

conform planului inițial. Ne cerem scuze sincere tuturor celor care ar putea fi deranjați de această 

tulburare a programului lor. Dincolo de epidemia de Covid și de slăbiciunile umane, cu siguranță 

că Dumnezeu are un plan mai bun, pe care vrea să-l pună în aplicare. El ni-l va dezvălui la 

timpul potrivit. 

 

Nr. 1305 / 2021 24 OCTOMBRIE - DUMINICA MISIUNILOR 

 

În această zi se desfășoară colecta tradițională pentru Misiuni. Suma colectată trebuie trimisă la 

episcopie până la data de 15 noiembrie a.c.. 

 

Nr. 1306 / 2021 CANDIDAȚI LA MIR, TINERET 

 

Suntem pe cale să începem un nou an pastoral cu noi oportunități. De asemenea, începe și 

educația religioasă, care primește o atenție deosebită în viața adulților, a tinerilor și a copiilor. 

Mulți vor începe și pregătirea pentru sf. Mir. Am observat în ultima vreme că ceea ce nu ne 

place, am vrea să terminăm cât mai repede. De exemplu, să ieșim din spital, din închisoare, din 

școală - cât mai curând posibil. Același lucru se întâmplă și cu pregătirea pentru sf. Mir: cei 

cărora nu le place, vor să termine cât mai repede cu ea (fie că e vorba de elevi, părinți sau poate 

chiar un profesor de religie). Dorința de a finaliza în grabă are adesea drept rezultat faptul că, 

după aceea, timp de câțiva ani, profesorii de religie se plâng că nu există tineri în biserică, iar 

părinții se plâng că fiii și fiicele lor, la vârsta adolescenței, au intrat în anturajul greșit. O bună 

pregătire este cea care face ca tot mai mulți tineri să devină membri activi ai comunității de tineri 

și, prin urmare, ai comunității parohiale. Acești tineri devin apoi un bun ferment în comunitatea 

de la școală, din mediul de lucru și își întemeiază familii stabile, bazate pe credință. Temeliile 

unor familii stabile și pline de credință sunt puse în comunități bune de tineri.  

Acolo unde pregătirea constă în „învățarea" anumitor texte, dar nu în gustarea spiritului de 

rugăciune și în punerea în practică a învățăturii Evangheliei, există puține șanse ca tinerii să-și 

„mărturisească credința cu statornicie și să trăiască așa cum îi învață această credință". Acei 

tineri care au experimentat adevărata frumusețe a credinței și a unei comunități cristice pot fi, de 

asemenea, abordați atunci când sunt invitați la un eveniment pentru tineret mai important, la 

nivel de arhidiaconat sau la nivel diecezan. Acești tineri sunt nerăbdători să întâlnească tineri din 

alte parohii pentru a-și împărtăși credința și experiența din cadrul comunității. Altfel nu vor fi 

motivați, nu vor fi interesați de evenimentele religioase. În consecință, credința lor va deveni 

goală sau, în fond, se va limita la anumite superficialități religioase, aflate la limita superstiției. 

Chiar dacă mai rămâne un dram de credință, aceasta nu va pătrunde în viața lor de zi cu zi. 

Îmi doresc ca acest an - al doilea an al Sfintei Scripturi în dieceza noastră - să fie un an iluminat 

de lumina Evangheliei, un an al noilor începuturi, în care parohiile noastre să-și revină din 

paralizia provocată de situația virusului Covid 19, iar familiile noastre, comunitățile noastre, 

comunitățile de tineri, să se reînnoiască! 
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Nr. 1307 / 2021 ANUL SFINTEI SCRIPTURI 

 

Anul trecut a fost dedicat Cuvântului lui Dumnezeu. În multe locuri, oamenii au început să 

citească Sf. Scriptură cu un nou entuziasm, extrăgând din ea o nouă lumină și întărire spirituală. 

În multe locuri s-au format grupuri de studiu biblic, care încet-încet devin mici comunități cu 

spirit misionar. Acestea sunt încă inițiative mici, dar cu premise de creștere. La sugestia Biroului 

Pastoral Diecezan, și anul viitor va fi dedicat Sfintei Scripturi. În timpul Anului Familiei, am 

dori să subliniem importanța citirii Scripturii în familie și în grupuri de familii. Există deja 

inițiative importante în această direcție. Grupurile biblice parohiale pot oferi noi modele și 

impulsuri în acest sens. 

 

Timișoara, 4 septembrie 2021 

 

 

      ✠ Iosif 

episcop diecezan 

 


