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VII. / 2021.  

 

Nr. 1677 / 2021  ADVENT 

 

Dragi Confrați în Preoție, iubiți Frați și Surori în Cristos,  

Adventul este începutul anului bisericesc. A sosit timpul să-L lăsăm pe Dumnezeu să înceapă 

ceva nou, ceva frumos în viața noastră. Uneori și sufletul nostru are nevoie de o oprire și de un 

nou început pentru a privi viața, parohia, Biserica într-o lumină nouă, din ce în ce mai mult prin 

ochii lui Isus. Adventul este un bun prilej pentru aceasta. Domnul Isus ne avertizează să avem 

grijă „ca nu cumva inimile noastre să se îngreuneze” (cf. Lc 21,34). 

Pandemia ne-a zdruncinat și ne-a încercat. Pe mulți i-am pierdut fizic, pe alții spiritual, oameni 

care în absența relațiilor interumane s-au îndepărtat. Mulți sunt încă paralizați de boală sau de 

sentimentul constant de oboseală, alții de frică. Cu toate acestea, Bunul Dumnezeu nu ne-a 

părăsit, El tocmai în mijlocul greutăților este cel mai aproape de noi. Și în timpul vizitelor 

canonice de multe ori mă impresionează și mă atinge când văd cum lucrarea lui Dumnezeu este 

revelată într-o comunitate/parohie, de exemplu când membrii grupului de Rozariu au grijă de 

tovarășii lor mai în vârstă, îi vizitează pe cei izolați în casele lor sau îi înlocuiesc pe membrii mai 

tineri ai familiei, care veghează lângă patul bolnavului, pentru ca aceștia să poată să meargă la 

lucru. Sau cum un băiat de clasa a IX-a a preluat locul bunicii sale decedate în grupul de Rozariu 

și se roagă de atunci o decadă împreună cu toată familia. Oare nu Bunul Dumnezeu i-a trezit 

această generozitate în suflet?! Voi aminti alte două întâmplări aparent nesemnificative: 

a. Încă îl am înaintea ochilor pe acel om în vârstă, dintr-una dintre filialele noastre, care, 

ascultând conversația noastră, la final spune cu o convingere de netăgăduit: „Comunitatea 

noastră nu se micșorează, ci, din contră, crește. Am fost destul de puțini, dar acum suntem 

mult mai mulți (zice și cifre). Și aceasta nu pentru că oamenii s-au mutat aici, ci datorită 

copiilor și tinerilor care s-au născut aici.” - Și într-adevăr i-am văzut pe copii și pe tineri la Sf. 

Liturghie, pe mai mulți dintre ei chiar și ca ministranți. Iar în acest caz e vorba despre o 

comunitate mică. Iată un om în vârstă care este mândru de tinerii comunității sale.   

b. Sau îmi amintesc de acea mamă care a luat parte la prima Sf. Împărtășanie împreună cu fiica 

ei, pentru că ea nu primise anterior o educație creștină în familie. Și acum, după cinci ani, ea 

se pregătea împreună cu fiica ei pentru primirea Sf. Mir. La sfârșitul Sf. Liturghii de miruire a 

dat mărturie în fața tuturor despre cum s-a schimbat de când L-a primit pe Isus în viața ei. 

Înaine, pentru ea importantă era cariera, pentru că așa a fost crescută, dar mereu îi lipsea ceva 

în viață. Ea a povestit, printre altele, că i-a fost întotdeauna frică de eșec, de boală și de 

moarte. Acum că L-a primit pe Isus, aceste temeri au dispărut și sufletul ei a fost cuprins de 

pace interioară. A spus toate acestea cu bucurie, ca o persoană care a descoperit o mare 

comoară. 
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Da, pandemia ne-a încercat și încă ne încearcă pe toți și ne încearcă și credința. Cu toate acestea, 

ne bucură să observăm printre spini și trandafirii. Și dacă știm că „toate conlucrează spre binele 

celor care îl iubesc pe Dumnezeu” (Rom 8, 28), putem să ne încredem și în faptul că această 

perioadă va aduce și haruri. Avem nevoie de o reînnoire de Advent pentru a descoperi aceste 

haruri și a fi recunoscători pentru ele. Isus trebuie să se nască într-un mod nou în viețile noastre. 

Avem nevoie de noua Sa lumină! În Advent, să ne deschidem și mai mult Lui! 

Acum, că am pornit pe drumul sinodal, vedem din ce în ce mai clar nevoia ca Isus să se nască 

din nou și din nou nu numai în viața noastră, ci și în comunitățile noastre, să se nască în 

legăturile dintre oameni, în relațiile umane. Discuțiile sinodale în spirit de rugăciune pot fi de 

mare ajutor în acest sens. Văd că în unele parohii viața a devenit mai intensă din cauza acestor 

întâlniri. Unul dintre parohi, de exemplu, a relatat că a început aceste discuții cu membrii corului, 

cu consiliul bisericesc, cu grupurile de tineret, dar s-au format și grupuri pentru antreprenori și 

profesori. Toate acestea sunt posibilități de reînnoire. 

Cerem harul Bunului Dumnezeu, pentru ca acest Advent să aducă un adevărat nou impuls 

comunităților noastre! 

Vă doresc tuturor un timp de Advent plin de haruri și binecuvântat! 

 

Nr. 1678 / 2021 APRINDEREA LUMÂNĂRII DE ADVENT 

 

Și în acest an vom organiza cele două aprinderi ale lumânării de Advent mai importante pentru 

tineret: în data de 27 noiembrie va organiza Arhidiaconatul Montan la Oravița, iar în data de 4 

decembrie Arhidiaconatul de Mureș la Arad-Șega, ambele în colaborare cu Centrul Diecezan de 

Tineret. La aprinderea lumânării de Advent la Oravița va participa fizic doar un grup mic de 

tineri. La ora 11:00 se va ține o prelegere, urmată de discuții în grupuri mici. La ora 12:30 vom 

transmite Sf. Liturghie pontificală din biserica din Oravița, unde vom aprinde prima lumânare de 

Advent. Îi încurajez pe toți, preoți, cateheți, să se conecteze cât mai mulți pe Zoom. Link-ul de 

conectare: 831 9582 1835, passcode: tineri. Cei care se pricep mai bine să acceseze internetul să 

îi ajute pe cei care se descurcă mai greu. 

 

Nr. 1679 / 2021 PLANURI DE CONSTRUCȚII ȘI REPARAȚII PRECUM ȘI ALTE  

   PLANURI MAI MARI 

 

Rugăm respectuos parohii și administratorii parohiali să anunţe până la data de 15 decembrie a.c. 

la Ordinariatul Episcopal lucrările de renovare sau de construcție pe anul 2022. Înştiinţarea este 

necesară atât pentru a evita începerea unor lucrări care nu pot fi finanţate sau nu sunt sustenabile 

pe termen lung, cât şi în vederea participării la proiecte, şi ca astfel să ne ajutăm reciproc. De 

aceea rog ca, şi în cazul unor evenimente pastorale de mai mare anvergură, să întocmiţi un plan 

de buget care să fie înaintat Ordinariatului Episcopal până la data mai sus menționată.  

O astfel de înștiințare trebuie să conțină următoarele: 

1. Preotul paroh al locului va depune o cerere de aprobare la Ordinariatul Episcopal, în 

calitate de autoritate superioară competentă, care conține o scurtă descriere a proiectului. 

2. De asemenea, este obligatorie atașarea unei estimări a costurilor (deviz), care să 

evidențieze detaliat costul lucrărilor. 

3. În cele din urmă, este obligatorie depunerea unui plan de buget, care să reflecte cu 

exactitate sursele și posibilitățile disponibile de finanțare ale parohiei pentru asigurarea 

acoperirii cheltuielilor legate de lucrări - și dacă acestea nu sunt în totalitate acoperite, se 

vorlua în considerare eventuale proiecte de finanțare.  
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Este interzisă începerea oricărei lucrări fără aprobarea scrisă al Ordinariatului Episcopal. În cazul 

în care acest lucru totuși se va întâmpla, parohul locului va fi responsabil personal pentru 

încălcarea acestor prevederi și va pierde în totalitate ajutoarele de finanțare ulterioare. 
 

Nr. 1680 / 2021 DIRECTORIU LITURGIC 

 

După cum am semnalat la începutul acestui an, începând cu prima duminică a Adventului 2021, 

Calendarul liturgic folosit pentru acest an va servi drept Directoriu diecezan. La începutul acestui 

an i-am rugat pe confrații în preoție să vină cu propuneri scrise, pe care le-am luat pe deplin în 

considerare și le-am încorporat în noul Directoriu. Propuneri de modificare pentru anul 2023 

sunt, de asemenea, binevenite. Acestea trebuie depuse până la sfârșitul lunii mai 2022. 

 

 

Timișoara, 13 noiembrie 2021 

 

 

      ✠ Iosif 

episcop diecezan 

 
 

 


