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Nr. 623 / 2022  MULȚUMIRE PENTRU COLECTĂ 

 

Le sunt recunoscător confraților mei în preoție– și vă rog să le transmiteți mulțumirile mele și 

credincioșilor– pentru donațiile generoase în vederea ajutorării refugiaților din Ucraina. Dieceza 

noastră a încercat, în mai mare măsură decât cu alte ocazii, să ajute în această situație dificilă. 

Dumnezeu să vă răsplătească din belșug!  
 

Nr. 624 / 2022  ÎNTÂLNIRE CU CANDIDAȚII LA SF. MIR ÎN DATA DE 28 MAI  

 

Unul dintre evenimentele importante ale acestui an este întâlnirea candidaților la Sf. Mir, care se 

va întinde pe durata unei zile întregi. Întrucât se pare că rata de infectare cu COVID19 este oarecum 

în scădere, am decis împreună cu Centrul Diecezan de Tineret ca această întâlnire să fie organizată 

la Maria Radna, unde îi invităm și îi așteptăm cu drag pe toți tinerii candidați la miruire din anul 

2022. Această întâlnire trebuie considerată ca fiind parte integrantă a pregătirii pentru mirungere. 

Se recomandă organizarea comună a autocarelor. După caz, două sau trei parohii se pot organiza 

împreună. Se recomandă ca tinerii să fie însoțiți de preoții parohi. Acest lucru este important și 

pentru că unora dintre tineri le place să se spovedească la Maria Radna. De aceea îi rog pe preoții 

parohi să le stea la dispoziție cu cel puțin o jumătate de oră înainte de Sf. Liturghie. Sosirea la 

bazilica Maria Radna să fie la ora 10.30. De la ora 10.30, pe lângă Sf. Spovadă, va avea loc în 

biserică și un program alternativ. Sfânta Liturghie pontificală va începe la ora 11:00. După Sf. 

Liturghie, tinerii se vor împărți în grupuri mici, după care vor lua prânzul și apoi vor participa la 

diferite ateliere de lucru despre roadele Duhului Sfânt. Programul se va încheia la ora 16:00. Listele 

cu candidații la Sf. Mir, din majoritatea parohiilor, au sosit la timp. În cazul în care cineva nu poate 

participa la această întâlnire, îi rog pe parohi să anunțe acest lucru la Ordinariatul Episcopal până 

la data de 21 mai. Numărul exact al participanților este important pentru organizarea prânzului, a 

grupurilor mici și a atelierelor de lucru. 
 

Nr. 625 / 2022  DIN NOU DESPRE RECENSĂMÂNT 

 

Recensământul care are loc în prezent în țară este un eveniment important care cu siguranță va 

avea un impact important pentru următorii zece ani, dar și pentru deceniile următoare. Acesta este 

deosebit de important pentru toate Bisericile, deoarece sprijinul din partea statului, de care 

beneficiază Bisericile noastre, depinde de numărul persoanelor care se declară ca fiind membri ai 

anumitor confesiuni. De aceea le cerem credincioșilor să participe la recensământ și să își declare 

apartenența etnică, limba maternă și confesiunea. Deși este mai comod să așteptăm ca recenzorii 

să ne caute acasă, acest lucru nu este rezolvarea potrivită pentru noi. Este posibil ca nu toate 

gospodăriile să fie vizitate de către un recenzor, așa că se poate întâmpla ca, din vechile statistici, 

să nu fie prelucrate, de fapt, datele noastre reale și actuale. Prin urmare, ca prim pas, îi îndemnăm 
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pe toți cei care pot, fie singuri, fie cerând ajutorul celorlalți sau ajutându-i pe ceilalți, să completeze 

chestionarul de autorecenzare. Chestionarul recensământului se poate completa de acasă, online 

sau la punctele de autorecenzare asistată din localități până la data de 15 mai. Persoanele mai tinere 

care se descurcă cu internetul sunt îndemnate să-și completeze chestionarul online, în timp ce 

persoanele mai în vârstă sau cei care nu sunt siguri cu privire la folosirea internetului, sunt rugați 

să se deplaseze la punctele de autorecenzare asistată unde un recenzor îi va ajuta în completarea 

formularului sau să ceară ajutorul unui membru mai tânăr din familie. În ambele cazuri, trebuie 

verificat cu foarte mare atenție dacă întrebările privind etnia, limba maternă și religia/ confesiunea 

sunt completate corect. 
 

Nr. 626 / 2022  COLECTA PENTRU VOCAȚII 

 

În Duminica Bunului Păstor, care este și Duminica Vocațiilor, în data de 8 mai, vom organiza și 

în acest an colecta diecezană pentru vocații. Vă rog ca sumele adunate să le trimiteți cât mai repede 

posibil, dar cel târziu până în data de 22 mai a.c. la Ordinariatul Episcopal. 
 

Nr. 627 / 2022  CALENDARE 

 

Până în data de 1 iunie trebuie anunțat la Ordinariatul Episcopal dacă cineva nu dorește să comande 

pentru anul 2023 același număr de calendare de perete ca și pentru anul 2022. (În caz contrar, 

comanda din acest an va rămâne valabilă și pentru anul viitor) 
 

Nr. 628 / 2022  ADMITEREA LA INSTITUTUL TEOLOGIC ROMANO-CATOLIC 

   DIN ALBA-IULIA 

 

Atașez aici scrisoarea Rectorului Institutului Teologic Romano-Catolic din Alba Iulia și îi rog pe 

confrații mei în preoție ca, în cadrul Sf. Liturghii, să o facă cunoscută credincioșilor: 

 

Dumnezeu îi invită pe toți să-L urmeze și îi dă fiecăruia o vocație personală. Datoria noastră este 

să recunoaștem pentru ce ne cheamă Dumnezeu și, dacă am identificat-o, să urmăm această 

chemare. Pentru acesta este nevoie de curaj. 

Dacă auzi cuvântul divin care te cheamă la preoție, nu întârzia, ci răspunde cu curaj: „Iată-mă, 

trimite-mă pe mine!” 

Seminarul este locul în care să ne pregătim pentru a-L urma pe Dumnezeu, așa că îi așteptăm aici 

pe toți acei băieți curajoși care au auzit în inimile lor chemarea Domnului și îi răspund cu un DA 

sincer, liber și din dragoste. 

Dumnezeu și Biserica sa au mare nevoie de Tine. Și astăzi, dacă auziți Cuvântul lui Dumnezeu, 

nu vă împietriți inima! (cf. Ps 95,7 f., Evr 3,7 f.)Vă așteptăm cu drag! 

Pr. Dr. István András, rector 

 

Înscriere: prin intermediul parohului locului, la Ordinariatul Episcopal din Timișoara, aici puteți 

primi informații suplimentare. 

Termenul limită pentru depunerea cererilor: 5 iulie 2022. 

Admitere în Alba Iulia: 

Pregătirea și susținerea examenului de admitere: 11–14 iulie 2022. (la sediul Institutului 

Teologic, în Alba Iulia).  

  Sosire: 10 iulie 2022, duminică seara până la ora 19.00. 

 Acte necesare la înscriere: 

 Copia legalizată a certificatului de naştere 

 Certificatul de Botez și de Mir  

 Certificatul de Căsătorie al părinților (dacă este posibil); 
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 Diploma de Bacalaureat, în original, sau adeverință valabilă timp de trei luni (N. B. Candidații 

sunt așteptați atât la pregătire, la discuții pentru clarificarea vocației, cât și la examenul de admitere 

și în cazul nepromovării examenului de bacalaureat. În cazul îndeplinirii condițiilor necesare 

admiterii, candidatul poate fi declarant admis cu condiția promovării examenului de bacalaureat 

în sesiunea de toamnă) 

 Adeverinţă medicală 

 Scrisoarea de recomandare a parohului 

 Cerere scrisă, de mână, adresată Arhiepiscopului și una destinată Episcopului diecezei de care 

aparține candidatul. 

 

Admiterea are două părți:  

a. admiterea la seminar 

b. admiterea la universitate 

a.Admiterea la seminar:  

- o scrisoare de intenție în care candidatul explică de ce ar dori să devină preot 

- aptitudinea pentru viața preoțească, evaluată de magiștrii în timpul interviului  

- o scrisoare de recomandare din partea preotului paroh. 

b. Admiterea la universitate: 

 Media examenului de bacalaureat – 50% 

 Media examenului de admitere – 50% (media este compusă din examenul scris și oral din 

subiectele date; nota minimă necesară pentru a promova examenul de admitere este cinci /5/) 

 Media de admitere este reprezentată de media aritmetică a notei de la examenul de bacalaureat 

și a notei obținute la proba de aptitudini, această medie nu trebuie să fie mai mică de 6,00. 

 

Programul exact al admiterii (înscriere, activități de cunoaștere, probă scrisă și orală, zi de 

reculegere) va fi anunțat la sosirea candidaților la seminar. 

Decizia finală privind admiterea în ambele instituții este luată de către Arhiepiscop. 

Taxa de înscriere este de70 RON (înscriere) + 30 RON (taxa de prelucrare a dosarului), sumă 

care trebuie achitată integral la data înscrierii, pentru susținerea examenului de admitere, la 

secretariat. 

 Subiectele examenului de admitere: 

Atragem respectuos atenția candidaților și profesorilor/preoților pregătitori, că tematica 

examenului s-a schimbat față de anii trecuți, pentru a fi compatibilă cu programa orelor de religie 

din școli. Vă rugăm să luați la cunoștință acest lucru. 

 

 I. Studiul biblic 

1. Sf. Scriptură (p. 5-8); 

2. Constituirea Vechiului Testament (p. 9-13); 

3. Cărţile Istorice (p. 37-46); 

4. Noul Testament (p. 62-63); 

5. Constituirea Evangheliilor și caracterul lor specific (p. 64-70); 

6. Evanghelia după Ioan (p. 93-101). 

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

Stúdium Könyvkiadó, Kolozsvár 2005 (numerele după subiecte indică numărul de pagină). 

 II. Istoria Bisericii Romano-Catolice 

1. Fondarea Bisericii și primele comunități creștine (p. 67-69); 

2. Convertirea popoarelor migratoare (p. 87-91); 

3. Marea Schismă (p. 98-101); 

4. Cruciadele (p. 102-107); 

5. Portret: Sf. Ignațiu de Loyola (p. 124-125). 

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

Könyvkiadó, Kolozsvár 2005 (numerele după subiecte indică numărul de pagină). 
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 III. Fundamentele credinței noastre 

1. Maria, Maica Bisericii (p. 76-79); 

2. Viața în starea de har (p. 101-104); 

3. Euharistia (p. 105-108); 

4. Sacramentele inițierii creștine: Botezul și Mirul (p. 109-114); 

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

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

(numerele după subiecte indică numărul de pagină). 

 Comunicarea rezultatelor: după susținerea examenului de admitere, în termen de câteva zile, 

candidații vor fi informați cu privire la rezultat, prin intermediul parohului locului.  

 Mai multe informații: www.seminarium.ro 

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

 Rector: Pr. dr. István András, Mobil: 0752 245 060, E-mail: sis.rektor@gmail.com 
 

Nr. 629 / 2022  CURSURI PENTRU PREOȚI 

 

Pe lângă muncă, rugăciune, apostolat, formarea comunității, învățare și administrarea 

Sacramentelor, una dintre îndatoririle importante ale fiecărui preot este auto-formarea și 

perfecționarea. Acest lucru se referă în primul rând la domeniile legate de viața și activitatea 

preoțească. Un loc important al formării comunitare îl reprezintă decanatul și arhidecanatul. Din 

acest motiv sunt deosebit de importante întâlnirile decanale și arhidiaconale, prelegerile și 

discuțiile din cadrul acestora. La nivel diecezan, pe lângă exercițiile spirituale, ședințele Corona 

de primăvară și de toamnă au de asemenea, și ele, un rol de formare. Pe lângă acestea, anual se 

organizează cursuri de formare într-un anumit domeniu al pastorației. În acest an oferim cursuri 

de formare în domeniul pastorației tineretului cu ajutorul călugărilor salezieni. Cursul va începe în 

data de 8 noiembrie la ora 16:00 și se va încheia în data de 11 noiembrie cu un prânz. Pentru preoții 

care sunt de mai puțin de 12 ani în slujirea pastorală, participarea la această întâlnire este 

obligatorie. Totodată sunt, de asemenea, bineveniți și confrații în preoție care sunt în slujire de 

peste 12 ani. Îi invit cu drag pe acei confrați în preoție care nu participă la acest curs, ca în această 

perioadă să îi înlocuiască pe cei care participă. Înscrierile se fac la Ordinariatul Episcopal până în 

data de 20 octombrie. Informații despre locație vor fi oferite ulterior. 
 

Timișoara, 29 aprilie 2022 

 

 
 

      ✠ Iosif 

episcop diecezan 


