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Nr. 623 / 2022  KÖSZÖNET A GYŰJTÉSEKÉRT 

 

Hálásan köszönöm paptestvéreimnek – és kérem, tolmácsolják híveiknek is – az ukrajnai 

menekültek javára végzett nagylelkű adakozásukat. Sok más alkalmat felülmúlóan mozdult meg 

egyházmegyénk ebben a nehéz helyzetben. A Jóisten legyen bőséges jutalmazójuk!   
 

Nr. 624 / 2022 A BÉRMÁLKOZÓK TALÁLKOZÓJA MÁJUS 28-ÁN 
 

Az idei év egyik fontos eseménye a bérmálkozók egész napos találkozója. Mivel a világjárvány 

valamennyire lecsengeni látszik, az Egyházmegyei Ifjúsági Irodával közösen úgy döntöttünk, hogy 

ez a találkozás Mária Radnán legyen, ahova szeretettel meghívunk és elvárunk minden 2022-ben 

bérmálkozó fiatalt. Ezt a találkozót a bérmálási felkészítő részének kell tekinteni. Ajánlatos közös 

buszokat szervezni. Adott esetben két-három plébánia együtt is szervezheti ezeket. Ajánlatos, hogy 

a plébánosok is elkísérjék őket. Ez azért is fontos, mert a fiatalok egy része szívesen gyónik Mária 

Radnán. Ezért kérem a plébánosokat, hogy a szentmise előtt legalább fél órával álljanak 

rendelkezésükre. A Mária Radna-i templomba való megérkezés 10:30-ig történjék meg. 10:30-kor 

a gyónáson kívül lesz egy alternatív program a templomban. A püspöki szentmise 11:00-kor 

kezdődik. A szentmise után kiscsoportokra oszlanak, utána pedig ebéd, majd műhely 

tevékenységek következnek a Szentlélek gyümölcseiről. A program 16:00 órakor ér véget. A 

bérmálkozók listái a legtöbb helyről idejében beérkeztek. Amennyiben valaki közülük nem tudna 

a találkozón résztvenni, kérem a plébánosokat, hogy ezt jelentsék a püspökségen május 21-ig. A 

pontos létszám fontos az ebéd, a kiscsoportok és a műhelymunkák megszervezéséhez. 
 

Nr. 625 / 2022  NÉPSZÁMLÁLÁSRÓL ÚJRA 

 

Az országban jelenleg zajló népszámlálás egy olyan fontos esemény, amely a következő tíz évre 

mindenképpen, de az azt követő évtizedekre is fontos kihatással van. Ez minden egyháznak 

különösen is fontos, hiszen az egyházaink állami támogatása is függ attól, hogy mennyien valljuk 

magunkat egyes felekezetek tagjainak. Éppen ezért kérjük híveinket, hogy vegyenek részt a 

népszámláláson, és vállalják etnikai, anyanyelvi és felekezeti hovatartozásukat. Kényelmesebb 

ugyan megvárni, hogy a népszámlálási biztosok otthonunkban megkeressenek, de számunkra nem 

ez a jó megoldás. Lehet, hogy nem fog minden otthonhoz eljutni egy-egy biztos, így megtörténhet, 

hogy nem a valós és aktuális adatainkat emelik át a régi statisztikából. Ezért nyomatékosan kérjük, 

hogy aki tudja, az első lépésben önmaga, vagy mások segítségét kérve, másoknak segítve töltse 

ki. A népszámlálási kérdőívet május 15-ig kitölthetjük otthonról, az interneten keresztül vagy a 

települési összeírópontokon. A fiatalabbak, akiknek nem okoz gondot az internetes ügyintézés, 

azok bátran töltsék ki online a kérdőívet, az idősebbek, illetve akik bizonytalanok az internet 

világában, menjenek be az összeírópontba, ahol számlálóbiztos segít a kérdőív 
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megválaszolásában, vagy kérjék fiatalabb családtagjaik segítségét. Bármelyik esetben arra 

vigyázzunk, azt ellenőrizzük, hogy az etnikumra, az anyanyelvre és a vallásra vonatkozó kérdések 

helyesen legyenek kitöltve. 
 

Nr. 626 / 2022  GYŰJTÉS A HIVATÁSOK SZÁMÁRA 

 

Jó Pásztor vasárnapján, amely a Hivatások vasárnapja is, május 8-án, az idén is megtartjuk az 

egyházmegyei gyűjtést a hivatások számára. Kérem, hogy a gyűjtéseken begyűlt összeget minél 

hamarabb, de legkésőbb május 22-ig juttassák el a püspökségre. 
 

Nr. 627 / 2022  FALINAPTÁRAK 

 

Június 1-ig 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) 
 

Nr. 628 / 2022  FELVÉTELI A GYULAFEHÉRVÁRI PAPNEVELŐ INTÉZETBE 
 

Mellékelem és kérem paptestvéreimet, hogy hirdessék a szentmiséken a Gyulafehérvári Teológia 

Rektorának levelét: 

 

Az Isten mindenkit meghív az Ő követésére és mindenkinek személyre szabott hivatást ad. Nekünk 

az a dolgunk, hogy felismerjük mire hív az Isten és ha felismertük, akkor kövessük. Ehhez bátorság 

kell.  

Ha hallod a papi életre hívó Isteni szót, ne késlekedj, hanem bátran válaszolj: „itt vagyok Uram, 

engem küldj!” 

A szeminárium az a hely, ahol fel lehet készülni az Úr követésére, ezért ide várjuk mindazon bátor 

fiúk jelentkezését, akik szívükben meghallották az Úr hívó szavát és erre őszintén, szabadon és 

szeretetből igent mondanak.  

Nagy szüksége van Rád az Úrnak és Egyházának. Még ma, ha meghallod az Úr szavát, ne 

keményítsd meg szíved! Szeretettel várunk! Ft. dr. András István, rektor 

 

Jelentkezés: a helyi plébánoson keresztül a Temesvári Püspökségen. További eligazítást itt adunk. 

Jelentkezési határidő: 2022. július 5. 

Felvételi Gyulafehérváron: 

  Előkészítő és felvételi: 2022. július 11–14. (Papnevelő Intézet).  

  Érkezés: 2022. július 10., vasárnap este 19.00 óráig. 

 A beiratkozáshoz szükséges okmányok: 

- Születési igazolvány (Certificat de naştere) hiteles másolata 

- Keresztelési és bérmálási igazolás 

- Szülők egyházi házasságáról igazolás (amennyiben lehetséges) 

- Érettségi diploma (Diploma de bacalaureat) eredetiben, vagy három hónapig érvényes igazolás 

(N. B. Sikertelen érettségi esetén is várjuk a jelentkezőket a meghirdetett előkészítőre, 

hivatástisztázó beszélgetésekre és felvételire. Ha a jelentkező megfelel a követelményeknek, 

feltételesen felvételt nyerhet, amennyiben sikerül az őszi pótérettségi vizsgája is.) 

- Orvosi igazolás (Adeverinţă medicală) 

- A plébános ajánló levele 

- Saját kezűleg írt kérvény Érsek úrhoz, illetve az illetékes Megyéspüspökhöz címezve. 

 

A felvételi két részből tevődik össze:  

a. felvételi a szemináriumba 

b. felvételi az egyetemre 

a. Felvételi a szemináriumba:  
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- egy motivációs levél, amelyben a jelölt elmondja, hogy miért szeretne pap lenni 

- papi életformára való rátermettség, melyet a beszélgetés során az elöljárók bírálnak el  

- a plébános ajánlólevele. 

b. A felvételi az egyetemre: 

 érettségi vizsga átlaga – 50% 

 felvételi vizsga átlaga – 50% (írásbeli és szóbeli vizsga a megadott tételekből; a felvételi 

vizsgán el kell érni az ötös /5/ osztályzatot) 

 a felvételi átlagát az érettségi és a felvételi vizsga általános médiája adja, ami nem lehet kisebb, 

mint 6,00 

 

A felvételi pontos menetét (beiratkozás, ismerkedés, írásbeli, szóbeli vizsga, beszélgetések, 

lelkinap) helyben, az érkezés után ismertetjük.  

Mindkét intézetbe való felvételről a végső döntést a Főpásztor hozza meg. 

A felvételi díja 70 RON (beiratkozás) + 30 RON (kezelési költség), amit a felvételire történő 

beiratkozáskor, helyben kell a titkárságon befizetni. 

 A felvételi vizsga tételei: 

Tisztelettel felhívjuk a felvételizők és felkészítőik figyelmét, hogy a felvételi anyaga – az iskolai 

hitoktatáshoz igazodva – megváltozott az előző évekhez képest; kérjük ezt figyelembe venni. 

 

 I. Szentírásismeret 

 1. A Szentírás (p. 5-8); 

 2. Az Ószövetség létrejötte (p. 9-13); 

 3. A Történeti Könyvek (p. 37-46); 

 4. Újszövetség (p. 62-63); 

 5. Az Evangéliumok keletkezése és sajátos jellege (p. 64-70); 

 6. Szent János evangéliuma (p. 93-101). 

 Forrásanyag: Baróti László-Sándor, Római katolikus vallás. Tankönyv a IX. osztály számára, 

Stúdium Könyvkiadó, Kolozsvár 2005 (a tételek utáni számok a könyv oldalszámait jelölik). 

 II. Egyháztörténelem 

 1. Az egyház születése és az első keresztény közösségek (p. 67-69); 

 2. A vándor népek megtérítése (p. 87-91); 

 3. A nagy keleti egyházszakadás (p. 98-101); 

 4. A keresztes hadjáratok (p. 102-107); 

 5. Portré: Loyolai Szent Ignác (p. 124-125). 

 Forrásanyag: Nemes István, Római katolikus vallás. Tankönyv a X. osztály számára, Stúdium 

Könyvkiadó, Kolozsvár 2005 (a tételek utáni számok a könyv oldalszámait jelölik). 

 III. Hitünk alapjai 

 1. Mária, az Egyház édesanyja (p. 76-79); 

 2. A kegyelmi élet (p. 101-104); 

 3. Az Oltáriszentség (p. 105-108); 

 4. A beavatás szentségei: keresztelés és bérmálás (p. 109-114); 

 Forrásanyag: Jitianu Liviu – Robu Magda – Tófalvi Emese, Hitünk alapjai. A katekizmus 

dogmatikai tételei. Tankönyv a XI. osztály számára, Stúdium Könyvkiadó, Kolozsvár 2007 (a 

tételek utáni számok a könyv oldalszámait jelölik). 

 Eredményhirdetés: a felvételi vizsga után néhány nappal a Rektorátus értesíti a felvételizőt a 

helyi plébánoson keresztül.  

 Bővebb információ: www.seminarium.ro 

 Titkárság: Ferencz Margit, Tel.: 0258 811 688, Mobil: 0745 770 134 

 Rektor: Ft. dr. András István, Mobil: 0752 245 060, E-mail: sis.rektor@gmail.com 
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Nr. 629 / 2022  PAPI TOVÁBBKÉPZÉS 

 

A munka, az imádság, az apostolkodás, közösségépítés, tanitás és szentségkiszolgáltatás mellett 

minden papnak egyik fontos feladata az önképzés, továbbképzés. Ez elsősorban papi életével és 

munkájával kapcsolatos területekre vonatkozik. A közösségi továbbképzés egyik fontos helye az 

esperesség és főesperesség. Ezért különösen is fontosak az esperességi és főesperességi találkozók, 

az ottani előadások és megbeszélések. Egyházmegyei szinten a lelkigyakorlatok mellett a tavaszi 

és őszi koronának van továbbképző szerepe is. Ezen kívül évenként szervezünk képzést a 

lelkipásztorkodás egy-egy területén. Az idén az ifjúsági pasztoráció területén tartunk 

továbbképzést a szaléziánus atyák segítségével. A képzés november 8-án 16:00 órakor kezdődik 

és 11-én ebéddel fejeződik be. Azoknak a papoknak, akik kevesebb mint 12 éve vannak 

lelkipásztori szolgálatban ezen a találkozón kötelező részt venni. Ugyanakkor az ennél régebbi 

szolgálattal rendelkező paptestvéreket is szívesen látjuk. Szeretettel felkérem azon paptestvéreket, 

akik ezen a képzésen nem vesznek részt, hogy ez idő alatt helyettesítsék azokat, akik részt vesznek. 

Bejelentkezés a püspöki irodán október 20-ig. A helyszínről később adunk tájékoztatást. 
 

 

Temesvár, 2022. április 29. 

 
 

 

   ✠ József 

megyéspüspök 


