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VIII. / 2021. 
 

Nr. 1677 / 2021 ADVENT  

 

Kedves Paptestvérek, kedves keresztény Testvéreim!  

Advent az egyházi év kezdete. Eljött az idő, hogy engedjük, hogy Isten valami újat, valami 

szépet kezdjen a mi életünkben. Néha a lelkünknek is szüksége van egy-egy megállásra és egy új 

kezdésre, hogy új fényben lássuk az életünket, plébániánkat, egyházunkat, egyre inkább Jézus 

szemével. Advent egy jó alkalom erre. Az Úr Jézus figyelmeztet, hogy vigyázzunk „nehogy 

elnehezedjék a szívünk.”(v.ö. Lk 21, 34) 

Megrázott és megpróbált a világjárvány. Sokakat elveszítettünk fizikailag, másokat lelkileg, akik 

a kapcsolatok hiányában elhidegültek. Még mindig sokan vannak, akiket betegség, vagy az 

állandó fáradtságérzet, másokat a félelem bénít meg. Mindezek ellenére a Jóisten nem hagyott el, 

sőt éppen a nehézségek közepette van a legközelebb hozzánk. A vizitációk alkalmával is sokszor 

a meghatódottságig megérint, amint látom feltárulni Isten munkáját egy-egy egyházközségben, 

például ahogy a rózsafüzér tagok gondjukat viselik idősebb társaiknak, a házakba rekedteket 

látogatják, vagy a beteg mellett való virrasztáson felváltják a fiatalabb családtagokat, hogy azok 

munkába mehessenek. Vagy ahogy egyik IX-es fiú jelentkezik, hogy elhunyt nagymamája 

helyett ő vállalja a rózsafüzértagságot és a tized rózsafüzért, amit azóta az egész család együtt 

végez. Vajon nem a Jóisten ébresztette fel lelkében ezt a nagylelkűséget?! Még két aprónak tűnő 

történetet említek: 

a. Lelki szemem előtt látom most is az idős bácsit egyik filiából, aki hallgatja a beszélgetésünket 

és a végén ősöregi meggyőződéssel mondja: „a mi közösségünk nem fogy, sőt növekedik. 

Egészen kevesen voltunk, most sokkal többen vagyunk (számokat is mond). És ez nem azért, 

mert ideköltöztek volna, hanem a gyerekek és fiatalok által, akik itt születtek.” - És valóban 

ott láttam a gyerekeket és fiatalokat a szentmisén, többeket ministrálni is. Pedig kis 

közösségről van szó. Idős ember, aki büszke közössége fiataljaira.  

b. Vagy előttem van az az édesanya, aki kislányával együtt elsőáldozott, mert korábban a 

családjában nem kapott keresztény nevelést. Most pedig öt év után lányával együtt készült a 

bérmálásra és a bérmálási szentmise végén mindenki előtt tanúságot tett, hogy miben 

változott, amióta befogadta Jézust az életébe. Neki a karrier volt a fontos, mert így nevelték, 

de mindig hiányzott valami az életéből. Elmondotta többek között azt is, hogy mindig félt a 

sikertelenségtől, a betegségtől és a haláltól. Most, amióta befogadta Jézust, ezek a félelmei 

megszűntek, lelke megtelt békességgel. Mindezt örömmel mondta el, mint olyan valaki, aki 

nagy kincsre talált.  

Igen, a járvány megpróbált és még mindig próbára tesz mindannyiunkat, és próbára teszi a 

hitünket is. Mégis örömmel tölt el, amikor a tövisek között észrevesszük a rózsákat is. És ha 

tudjuk, hogy „az Istent szeretőknek minden a javára válik” (Rom 8, 28), akkor hihetünk abban is, 
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hogy ez az időszak is kegyelmeket hordoz. Adventi újrakezdésre van szükségünk, hogy 

felfedezzük ezeket a kegyelmeket és hálásak legyünk értünk. Új módon kell, hogy megszülessen 

Jézus életünkben. Szükségünk van az Ő új fényére! Adventben különösen is nyíljunk meg 

Feléje! 

Most, hogy elindultunk a szinodális úton, egyre világosabban látjuk annak szükségességét, hogy 

nem csak egyéni életünknek, de közösségeinknek is szükségük van arra, hogy Jézus újra és újra 

megszülessen bennük, megszülessen az emberi viszonyulásokban, az emberi kapcsolatokban. Az 

imádságos lelkületű szinodális megbeszélések nagyon segíthetnek ebben. Azt látom, hogy 

néhány plébánián megpezsdült az élet ezen találkozások által. Az egyik plébános például, jelezte, 

hogy elkezdték ezeket a beszélgetéseket a kórustagokkal, aztán az egyháztanáccsal, ifjúsági 

csoportokkal, de csoportok alakultak a vállalkozóknak, tanároknak is. Mindezek lehetőségek a 

megújulásra.  

Kérjük a Jóisten kegyelmét, hogy ez az Advent hozzon igazi új lendületet közösségeinknek!  

Mindenkinek kívánok kegyelmekben gazdag, áldott Adventi időt!  

 

Nr. 1678 / 2021 ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁS 

 

Idén is megtartjuk a két nagyobb ifjúsági adventi gyertyagyújtást: november 27-én a Hegyvidéki 

Főesperesség szervezi Oraviczabányán és december 4-én Arad Ségán a Marosi Főesperesség, 

mindkettő az Egyházmegyei Ifjúsági Központ közreműködésével. Az oraviczabányain csak egy 

kis csoport fog fizikailag résztvenni. 11:00 órakor előadást tartanak, majd kicsoportos 

beszélgetések következnek. 12:30 órakor püspöki szentmisét közvetítünk az oraviczabányai 

templomból, ahol ünnepélyesen meggyújtjuk az első adventi gyertyát. Mindenkit bátorítok, 

lelkipásztorokat, hitoktatókat, hogy minél többen kapcsolódjanak be Zoomon. A zoom linkje: 

831 9582 1835, passcode: tineri. Akik könnyebben kezelik az internetet, segítsenek azoknak, 

akik ezzel nehezebben boldogulnak. 

 

Nr. 1679 / 2021 ÉPÍTÉSI ÉS JAVÍTÁSI TERVEK, VALAMINT NAGYOBB  

   LELKIPÁSZTORI TERVEK  

 

Kérjük a plébánosokat és plébániai kormányzókat, hogy a 2022-re tervezett felújítási vagy 

építkezési munkálatokat folyó év december 15-éig jelentsék a püspöki hivatalnak. Ezek 

szükségesek azért is, hogy ne fogjunk bele olyan tervbe, amely nem finanszírozható, vagy 

hosszú távon nem fenntartható, de azért is, hogy az esetleges pályázati lehetőségeinket 

kihasználjuk, és egymásnak segítségére lehessünk. Éppen ezért kérjük, hogy a nagyobb 

horderejű lelkipásztori rendezvények esetén is készítsenek költségvetést és nyújtsák be a püspöki 

hivatalba a fent megjelölt dátumig. 

Egy ilyen bejelentésnek a következőket kell tartalmaznia:  

1. A helyi plébánosnak be kell nyújtania egy jóváhagyási kérelmet a püspöki hatósághoz, 

mint illetékes felettes hatósághoz, amely rövid leírást tartalmaz a tervről. 

2. Továbbá kötelező egy költségelőirányzatot (árbecsülést) is csatolni, amely részletesen 

kimutatja a munkálatok előrelátható költségét.  

3. Végül, kötelező egy költségvetési tervezetet is benyújtani, amely pontosan tükrözze a 

plébánia rendelkezésére álló finanszírozási forrásokat és lehetőségeket, számítva az 

esetleges pályázati lehetőségekre is, hogy a munkálatokkal járó kiadások fedezése 

biztosítva legyen. 

Tilos bármilyen munkálat elindítása, püspöki hatóság által kézbesített írásbeli jóváhagyás nélkül. 

Amennyiben ez mégis megtörténne, a helyi plébános személyesen felelős az előírások 

megszegése végett, és elveszít minden utólagos támogatást és segélyezést. 



108 

 

 

Nr. 1680 / 2021 DIREKTÓRIUM 

 

Ahogy az év elején jeleztem, az ez évre használt Liturgikus naptár, 2021 Advent első 

vasárnapjától kezdve az Egyházmegyei Direktórium szerepét fogja betölteni. Az év elején 

kértem a paptestvéreket, hogy tegyék meg írásban módosító javaslataikat, amelyeket teljes 

egészében figyelembe vettünk és beépítettünk az Új Direktóriumba. Módosító javaslatot 2023-ra 

is szívesen elfogadunk. Ezeket 2022 május végéig kell benyújtani. 
 

 

Temesvár, 2021. november 13. 

 

   ✠ József 

megyéspüspök 


