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Nr. 206 / 2022  CONSILIULUI PRESBITERAL ȘI PARCURSUL SINODAL  

 

În data de 15 februarie, la ora 10:00, la sediul Ordinariatului Episcopal va avea loc ședința de 

primăvară a Consiliului Presbiteral. Deoarece tema principală este drumul sinodal (prima 

evaluare, retrospectivă), la această întrunire, pe lângă membrii senatului preoțesc, îi invit cu drag 

pe arhidiaconi, pe decani, pe coordonatorii mișcărilor ecleziale, ai asociațiilor și ai călugărilor, 

precum și câte un reprezentant al pastorației tineretului și familiei, respectiv un membru al 

grupului media. 

 

Nr. 207 / 2022  TIMPUL POSTULUI MARE 

 

Cu ocazia uneia dintre vizitele mele, când i-am rugat pe tineri să spună ceva ce le place în mod 

deosebit din creștinism, unii au subliniat rugăciunea în tăcere înaintea Preasfântului Sacrament, 

alții au menționat taberele de tineret, dar a fost și o fată care a spus că ei îi place cel mai mult 

Postul Mare. Am întrebat-o, de ce? Ea mi-a răspuns că îi place pentru că atunci este mult mai 

preocupată de Bunul Dumnezeu. Postul ne ajută și în acest sens. – Da, să avem mai mult timp să 

fim cu Dumnezeu și să le oferim timp de calitate și semenilor noștri! 
 

Nr. 208 / 2022  MIRUIRI 

 

Sâmbătă, 28 mai, aș dori să mă întâlnesc la Timișoara cu toți tinerii care în acest an se vor mirui. 

Tinerii din Buziaș vor fi deja miruiți la această dată. În cazul lor, aceasta va fi o întâlnire după 

mirungere. Pentru ceilalți, această întâlnire face parte din pregătirea pentru Mir. Întâlnirea o vom 

organiza împreună cu Centrul Diecezan de Tineret, oferindu-le tinerilor un program adecvat. În 

cazul în care pandemia nu va permite participarea într-un număr atât de mare, întâlnirea o vom 

ține la Timișoara în mai multe locații, pe care le voi vizita pe rând. Îi invităm pe toți tinerii să 

participe la această întâlnire. Îi rog pe preoți să trimită lista tinerilor candidați la miruire la 

Ordinariatul Episcopal până în data de 31 martie. Preoții parohi să obțină aprobarea părinților, 

pentru ca astfel să fie respectate prevederile legate de GDPR. Programul detaliat va fi anunțat la 

o dată ulterioară. Puteți veni și cu sugestii. Ordinea mirungerilor din acest an este următoarea: 

Luna mai - 21 mai: Buziaș, 29 mai: Lovrin. 

Luna iunie - 4 iunie: Jimbolia, 5 iunie: Catedrală, 6 iunie: Lupac și Rafnic, 11 iunie: Varjaș, 

Arad-Micalaca, Dumbrăvița, 12 iunie: Timișoara II. Fabric, 18 iunie: Reșița-Govândari, 19 iunie: 

Slatina Timiș. 

Luna iulie - 9 iulie: Breștea. 

Luna octombrie - 2 octombrie: Ineu, 9 octombrie: Țipar, 16 octombrie: Pâncota. 
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Nr. 209 / 2022  VIZITE CANONICE 

 

Conform planului, în anul 2022, vor avea loc vizite canonice în următoarele parohii: 

 

1.  15-16 mai Timișoara III. Elisabetin  

2.  29-30 mai Cenad 

3.  9-10 iunie Timișoara II. Fabric  

4.  8-9 septembrie Șilindia 

5.  18-19 septembrie Parohia Bulgară Timișoara 

6.  26-27 septembrie Nădlac 

7.  29-30 septembrie Otelec 

8.  12-13 octombrie Lovrin 

9.  20-21 octombrie Lipova 

10.  24-25 octombrie Mailat 

11.  27-28 octombrie Arad-Șega 

12.  6-7 noiembrie Chișineu Criș 

13.  9-10 noiembrie Dorobanți 

14.  21-22 noiembrie Vinga 

 

Modul de desfăşurare a vizitelor canonice  

Cel mai frumos lucru în cazul miruirilor și al vizitelor canonice este dacă vedem creștini fericiți 

cu fețe luminoase, care pot da mărturie cu viețile și cuvintele lor despre faptul că este un lucru 

minunat să trăiești cu Dumnezeu și să fii membru activ al unei comunități care Îl are în centru pe 

Cristos. Credincioşii vor trebui să fie pregătiţi în mod corespunzător: să știe ce înseamnă 

Biserica, dieceza, ce rol are, în acest context, episcopul, preotul, credinciosul laic. 

1. În ziua lucrătoare premergătoare vizitei canonice, începând cu ora 9:00, directorul econom, un 

membru al biroului economic și contabila arhidiaconatului vor revizui biroul, contabilitatea, 

dosarele personalului și documentele legate de imobile. 

2. În prima zi a vizitei canonice, Sf. Liturghie de seară va începe la ora 17:30. La începutul Sf. 

Liturghii mă salută preotul paroh și cel mult încă o persoană. Sunt prezenți: decanul, secretarul 

episcopului sau locțiitorul acestuia. 

3. La Sf. Liturghie să fie prezenți copiii parohiei. Cu ei mă voi întâlni scurt după Sf. Liturghie. 

i. De asemenea, vreau să-l cunosc personal pe responsabilul (declarat) al ministranților. 

4. După aceea, mă întâlnesc cu tinerii (pentru aceasta trebuie să fie prevăzută o oră, de la 19:00 

la 20:00). 

i. În mod special doresc să mă întâlnesc cu cele două persoane tinere de contact solicitate de 

Centrul Diecezan de Tineret. De obicei este prezent un membru al biroului pentru tineret. 

5. La ora 20:00 – Cina. Aceasta să fie una simplă. Dacă parohul așa consideră, la cină pot fi 

invitaţi şi preoţii altor confesiuni sau reprezentanții autorităţilor locale. 

6. Pot dormi în parohie sau mă pot întoarce acasă, în funcție de nevoie sau cum consideră de 

cuviință parohul. Din parohiile aflate în apropiere mă voi întoarce acasă. 

7. În cea de-a doua zi, înainte de masă voi vizita biserica și casa parohială și voi sta de vorbă cu 

parohul. 

8. Voi vizita o filială, unde în jurul orei 12:00 voi celebra o Sf. Liturghie. 

9. După-amiaza sunt prezenți în mater vicarul episcopal, secretarul episcopal sau locțiitorul 

acestuia, un membru al biroului pentru pastorația familiilor. Mă întâlnesc: 

i. cu membrii diverselor asociații și mișcări ecleziale, dacă există (dacă este posibil la sediul 

lor, dacă nu există sediu, atunci în casa parohială sau în biserică) 

ii. cu angajații parohiei. Pot fi chemați și colaboratori, nu numai personalul angajat. 

- Să fie prezenți și participanții la cursul pentru formarea adulților. 
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10. Seara mă voi întâlni cu membrii consiliului bisericesc. Sunt prezenți vicarul episcopal, 

secretarul episcopal sau locțiitorul acestuia (care ia notițe și pregătește procesul verbal), un 

membru al biroului pentru pastorația familiilor. 

11. După cină mă întorc acasă.  

12. La sfârșit va fi întocmit un document.  

13 Pentru data de 3 mai îi invit cu drag la Ordinariatul Episcopal pe toți preoții parohi la care 

este planificată în acest an vizită canonică. De asemenea, la această întâlnire îi aștept și pe 

decani. 
 

Nr. 210 / 2022  CÂTEVA PROGRAME MAI ÎNSEMNATE 

 

În cele ce urmează, enumăr câteva programe mai însemnate și termene, pentru ca să le puteți 

nota în propria agendă. 
 

7-14 februarie Săptămâna Căsătoriei În parohii 

5 martie  Zi de reculegere spirituală pentru 

angajații Episcopiei și ai parohiilor 

precum și familiile acestora. Programul 

spiritual este condus de Pr. Felician 

Tiba, responsabil diecezan al pastorației 

familiilor din Dieceza de Iași. 

Lista celor care doresc să 

participe trebuie anunțată la 

Secretariatul Episcopal până la 

data de 25 februarie.  

6 martie Depunerea sau reînnoirea jurământului 

membrilor consiliilor bisericești 

 

31 martie Până la această dată trebuie înaintată 

lista nominală a candidaților la sf. Mir 

pentru anul 2022. 

 

26-28 aprilie Ședințele arhidiaconatelor   

3 mai Întâlnire cu acei parohi și decanii lor, 

unde sunt planificate vizite canonice 

 

5-7 mai Întâlnirea plenară a Conferinței 

Episcopilor din România la Timișoara  

 

14 mai Sfințirea noii case Kolping  Timișoara 

22 mai Încheierea festivă a etapei diecezane a 

parcursului sinodal (Programul va 

începe la ora 17:00) 

Timișoara 

28 mai Întâlnire cu tinerii candidați la mirungere  Timișoara 

1 iunie Până la această dată trebuie anunțat la 

Ordinariatul Episcopal, dacă cineva nu 

dorește să comande atâtea calendare de 

perete pentru anul 2023 ca și pentru anul 

2022. (În caz contrar, ultima comandă va 

rămâne valabilă și pentru anul viitor) 

 

4 iunie Pelerinajul ministranților la Maria Radna   

22-26 iunie Cea de-a X-a Întâlnire Mondială a 

Familiilor, care va fi organizată în 

principal la nivel diecezan. În data de 25, 

de-a lungul întregii zile, vor avea loc 

programe pentru familii la Maria Radna  

 

24 iulie Ziua Mondială a Bunicilor și a 

Vârstnicilor  

Programe în parohii  

26 iulie Pelerinajul bunicilor și al vârstnicilor la  
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Maria Radna  

25-28 august Întâlnirea Mondială a Ministranților la 

Fatima 

 

1-4 septembrie Întâlnirea Națională a Tinerilor  Cheile Grădiștei, jud. Brașov 

1 octombrie Întâlnirea preoţilor, a persoanelor 

consacrate şi a colaboratorilor parohiali. 

Program de o zi întreagă  

 

15 octombrie Până la această dată trebuie înaintate la 

Ordinariatul Episcopal programele mai 

mari ale parohiilor, planificate pentru 

prima jumătate a anului următor, în 

vederea pregătirii eventualelor proiecte. 

 

26 noiembrie Întâlnirea Arhidiaconală de Tineret la 

Eibenthal cu prilejul aprinderii primei 

lumânări de Advent 

 

15 decembrie Până la această dată trebuie înaintate la 

Ordinariatul Episcopal planificarea 

lucrărilor de construcție și renovare și 

programele mai mari ale parohiilor, 

planificate pentru cea de-a doua jumătate 

a anului următor.  

 

 

 

Nr. 211 / 2022  TITLU DE PAROH 

 

Confratele nostru în preoție, pr. Daniel Pozsonyi, a susținut în data de 18 noiembrie 2021 

examenul de paroh la Alba Iulia. Începând cu data publicării acestei Circulare, pr. Pozsonyi 

deține titlul de preot-paroh. Sincere felicitări! Fie ca slujirea sa parohială să fie spre mai marea 

slavă a lui Dumnezeu și spre mântuirea credincioșilor! 

 

Timișoara, 7 februarie 2022 

 

 
 

      ✠ Iosif 

episcop diecezan 
 

 


