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II. / 2022. 
 

 

Nr. 206 / 2022  PAPI SZENÁTUS ÉS SZINODÁLIS ÚT 

 

Február 15-én 10:00 órakor tartja a papi szenátus tavaszi gyűlését a püspökségen. Mivel a főtéma 

a szinodális út (első kiértékelés, visszatekintés), erre a találkozóra a szenátus tagjain kívül 

szeretettel meghívom a főespereseket, espereseket, mozgalmak, egyesületek és szerzetesek 

koordinátorait, valamint az ifjúsági és családpasztoráció egy-egy felelősét és a média csoport egy 

tagját is.  
 

Nr. 207 / 2022  NAGYBÖJTI IDŐ 
 

Az egyik vizitáció alkalmával, amikor megkérdeztem a fiatalokat, hogy mondjanak valamit, ami 

különösen is tetszik a kereszténységből, volt, aki az Oltáriszentség előtti csendes imát húzta alá, 

volt, aki az ifjúsági táborokat, és volt egy lány, aki azt mondotta, hogy neki a Nagyböjt tetszik 

különösen. Megkérdeztem, miért? Azt válaszolta, hogy azért, mert akkor sokkal többet 

foglalkozik a Jóistennel. A böjt is ebben segíti. - Igen, legyen több időnk a Jóistennel való 

együttlétre és szánjunk minőségi időt embertársainkra is! 
 

Nr. 208 / 2022  BÉRMÁLÁSOK 
 

Május 28-án, szombaton, szeretnék találkozni Temesváron mindazokkal a fiatalokkal, akik az 

idén fognak bérmálkozni. A buziásfürdői fiatalok már túl lesznek a bérmáláson. Ez nekik 

bérmálás utáni találkozó lesz. A többieknek ez a bérmálási felkészítőjük részét képezi. A 

találkozót az Ifjúsági Központtal együtt szervezzük, megfelelő programot biztosítva számukra. 

Amennyiben a világjárvány megakadályozná, hogy ilyen nagy számban gyűljenek össze, akkor 

szintén Temesváron, de több helyszínen fogjuk megtartani a találkozót.  Kérünk minden fiatalt, 

hogy vegyen részt ezen a találkozón. Kérem a plébánosokat, hogy március 31-ig szíveskedjenek 

a bérmálkozók listáját a püspöki irodára beküldeni. A plébánosok kérjék ki a szülők 

beleegyezését, hogy ezáltal betartsák az adatvédelmi előirásokat. A 18 éven felüliek ehhez 

maguk kell, hogy beleegyezésüket adják. Részletes programot egy későbbi időpontban fogunk 

közölni. Lehet javaslatokkal is jönni. Az idei bérmálások rendje: 

Május 21.: Buziásfürdő, május 29.: Lovrin 

Június 4.: Zsombolya, június 5.: Székesegyház, június 6.: Kiskrassó és Kengyeltó, június 11.: 

Varjas, Arad-Mikelaka, Újszentes, június 12.: Temesvár II. Gyárváros, június 18.: Resicabánya-

Govondár, június 19.: Temesszlátina. 

Július 9.: Berestye 

Október 2.: Borosjenő, október 9.: Szapáryliget, október 16.: Pankota 
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Nr. 209 / 2022  VIZITÁCIÓK 

 

2022-ben a következő plébániákon tervezünk püspöki vizitációt tartani: 

 

1.  Május 15-16 Temesvár III. Erzsébetváros 

2.  Május 29-30 Csanád 

3.  Június 9-10 Temesvár II. Gyárváros 

4.  Szeptember 8-9 Selénd 

5.  Szept 18-19 Bolgár személyi plébánia Temesvár 

6.  Szept 26-27 Nagylak 

7.  Szept 29-30 Ótelek 

8.  Október 12-13 Lovrin 

9.  Október 20-21 Lippa 

10.  Október 24-25 Majlát 

11.  Október 27-28 Arad Séga 

12.  November 6-7 Kisjenő 

13.  November 9-10 Kisiratos 

14.  November 21-22 Vinga 

 

A vizitáció menete 

A legszebb a bérmálásoknál és a vizitáción is, ha látunk boldog, ragyogó keresztényeket, akik 

életükkel és szavaikkal is arról tudnak beszélni, hogy gyönyörű dolog Istennel élni és egy 

Krisztus-központú közösségnek aktív tagja lenni. 

Kellőképpen fel kell készíteni a híveket: mit jelent az Egyház, egyházmegye… ebben a püspök, 

pap, hívek szerepe… 

1. A vizitáció előtti munkanapon 9:00 órától a gazdasági igazgató, a gazdasági iroda egy tagja és 

a főesperességi könyvelő átnézik az irodát, könyvelést, az alkalmazottak iratcsomóját és az 

ingatlanokkal kapcsolatos dokumentumokat.  

2. A püspöki vizitáció első napján, az esti szentmise 17:30 órakor kezdődik. A szentmise elején 

köszönt a plébános és maximum még egy valaki. Jelen vannak: esperes, püspöki titkár vagy 

annak helyettese.  

3. A szentmisén legyenek ott az egyházközség gyerekei. Velük röviden a szentmise után 

találkozom.  

i. a ministránsok (bejelentett) felelősét személyesen is meg akarom ismerni 

4. Utána az ifjúsággal találkozom. (erre kell hagyni egy órát 19:00-20:00).  

i. Az ifjúsági iroda által kért két ifjúsági kontakt személyt különösen is várom a találkozásra. 

Általában jelen van az ifjúsági iroda egy tagja 

5. 20:00 – Vacsora.  A vacsora legyen egyszerű. Ha a plébános jónak látja, a vacsorára 

meghívhatja a más felekezetű papokat, lelkészeket, a helység közéleti személyiségeit.  

6. Alhatok a plébánián, haza is utazhatok, ahogy a szükség hozza, vagy a plébános jónak látja. A 

közelebbi helyekről hazautazok.  

7. Második nap. Délelőtt a templomot és plébániát nézzük meg és a plébánossal beszélgetek el. 

8. Egy filiát látogatok meg, ahol szentmisét mutatok be, kb 12:00 órakor. 

9. Délután a materban jelen vannak: püspöki helynök, püspöki titkár, vagy annak helyettese, a 

családpasztorációs iroda egyik tagja 

i. találkozom a különféle egyesületek és mozgalmak tagjaival, ha vannak ilyenek (ha lehet a 

székhelyen, ha nincs székhely, akkor a plébánián, vagy a templomban) 

ii. a plébánia munkatársaival. Lehet hívni nemcsak fizetett munkatársakat.  

- A felnőtt kurzus résztvevői is legyenek jelen.  
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10. Este az egyháztanáccsal találkozom. Jelen vannak: püspöki helynök, püspöki titkár, vagy 

helyettese (aki jegyzetel és előkészíti a dokumentumot), a családpasztorációs iroda egyik tagja  

11. Vacsora után hazautazom.  

12. A végén egy okmány készül.  

13. Május 3-ra szeretettel hívom a püspökségre mindazokat a plébánosokat, akiknél az idén 

vizitáció van tervben. Erre a találkozóra szeretettel várom espereseiket is.  
 

 

Nr. 210 / 2022  NÉHÁNY NAGYOBB PROGRAM 
 

Az alábbiakban közlök néhány nagyobb programot és határidőt, hogy mindenki idejében 

beírhassa a saját naptárába. 
 

Február 7-14 Házasság hete Plébániákon 

Március 5 Lelkinap püspökségi és plébániai 

alkalmazottaknak és családjaiknak. A 

lelkinapot a jászvásári egyházmegyei 

családpasztoráció felelőse ft. Felician 

Tiba atya vezeti. 

A részt venni szándékozók 

listáját február 25-ig kérjük 

bejelenteni a püspöki 

titkárságon 

Március 6 Egyháztanácsosok eskütétele, vagy az 

eskütétel megújítása 

 

Március 31 Eddig kell a 2022-re tervezett 

bérmálkozók névsorát beküldeni a 

püspökségre 

 

Ápr 26-28 Főesperességek gyűlése(i)  

Május 3 Találkozás azokkal a papokkal és 

espereseikkel, ahol püspöki vizitáció van 

tervezve 

 

Május 5-7 A Romániai Püspökkari Konferencia 

plenáris gyűlése Temesváron 

 

Május 14 Az új Kolping ház felszentelése Temesvár 

Május 22 A szinodális út egyházmegyei fázisának 

ünnepélyes lezárása (A program 17:00 

órakor kezdődik) 

Temesvár 

Május 28 Találkozás a bérmálkozókkal Temesvár 

Június 1 Eddig kell bejelenteni a püspökségre, ha 

valaki 2023-ra nem ugyanannyi 

falinaptárt óhajt rendelni, mint amennyit 

rendelt 2022-re. (Másként az idei 

rendelés marad jövőre is) 

 

Június 4 Ministránsok zarándoklata Máriaradnára  

Június 22-26 A Családok X. Világtalálkozója, amelyet 

főleg egyházmegyei szinten szervezünk. 

25-én egész nap családos programok 

lesznek Máriaradnán 

 

Július 24  Nagyszülők és idősek világnapja Programok a plébániákon 

Július 26  Nagyszülők és idősek zarándoklata 

Máriaradnára 

 

Augusztus 25-28 Ministránsok világtalálkozója Fatimában  
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Szeptember 1-4 A fiatalok országos találkozója  Cheile Grădiștei, Brassó megye 

Október 1 Papok, szerzetesek és világi 

munkatársak találkozója Máriaradnán. 

Egész napos program 

 

Október 15 Eddig kell beküldeni a püspökségre a 

jövő év első felévre tervezett nagyobb 

lelkipásztori programokat az esetleges 

pályázatok előkészítése végett. 

 

November 26 Főesperességi Ifjúsági Találkozó 

Eibenthalon, az első adventi gyertya 

meggyújtása alkalmával. 

 

December 15 Eddig kell beküldeni a püspökségre a 

jövő évre tervezett építkezési és javítási 

terveket és a második felévre tervezett 

nagyobb lelkipásztori programokat 

 

 

 

Nr. 211 / 2022  PLÉBÁNOSI CÍM 
 

Ft. Pozsonyi Daniel paptestvérünk 2021. november 18-án Gyulafehérváron plébánosi vizsgát 

tett. Jelen rendelkezés keltezésétől Pozsonyi atya a plébánosi címet viseli. Gratulálunk neki! 

Plébánosi munkája legyen a jó Isten nagyobb dicsőségére és a hívek lelki üdvére! 

 

Temesvár, 2022. február 7. 

 
 

 

   ✠ József 

megyéspüspök 
 


