
63 

 

  
 

VI. / 2022. 
 

 

Nr. 1286 / 2022  INGÓSÁGOK LELTÁRA 

 

Más intézetekhez hasonlóan szükséges, hogy az egyház javai is napra kész leltárban szerepeljenek. 

Hogy ez a leltár egységes legyen az egész egyházmegyében, mellékelve megküldöm az egyik 

plébánia által elkészitett leltárt, ami szerint minden plébános készíttesse el a plébánia ingóságainak 

leltárát, és annak egyik példányát legkésőbb febuár 28-ig juttassa el a püspökségre nyomtatott, 

vagy digitális formában. Úgy a nyomtatott, mint az esetleges digitális példányt aláírja a plébános 

és legalább két egyháztanácsos. Egy nyomtatott példánynak a plébánián kell maradnia. Külön 

leltárt kell készíteni a plébánia és a templom ingóságairól, valamint külön leltárt a filiák 

templomaiban vagy más épületeiben található ingóságokról.    
 

Nr. 1287 / 2022 SZEMÉLYI VÁLTOZÁSOK 
 

Folyó év május 1 hatállyal:  

Ft. Sima Mihai egészségi okok miatt Dunaorbágyra költözött. Innen látja el Eibenthalt.  

Ft. Sima M. Milant krassócsörgői plébánosnak és a hegyvidéki főesperesség ifjúsági lelkészének 

neveztem ki 

 

Folyó év május 20 hatállyal Ft. Márton Gábor Benedek külföldre távozott. Hálásan köszönjük 

eddigi szolgálatát. 

 

Folyó év június 20-i hatállyal 

Msgr. Wonerth Lászlót kineveztem Lugosi plébánosnak.  

Ft. Pălie Veniamint, eddigi feladatait megtartva, kineveztem a Hegyvidéki Főesperesség 

Főesperesének.  

Ft. Matieș Marint, eddigi feladatait megartva, kineveztem Szörényi esperesnek. 

 

Folyó év szeptember 1 hatállyal: 

Ft. Sándor Tivadar nyugdíjba vonulási kérését elfogadtam. Hűséges szolgálatát megköszönve, 

Isten áldását kívánom életének hátralévő szakaszára.  

Ft. György Zoltánt felmentettem a Nagyiratosi Plébánia vezetése alól és Arad-Gáji plébánosnak 

neveztem ki.  

Ft. Bakó László püspöki titkárt felmentettem püspöki titkári szolgálata alól és nagyiratosi 

plébánosnak neveztem ki. A BBTE teológia karán betöltött tanári feladatait, valamint helyettes 

bírósági helynöki és a TEKMEK papi felelősi feladatait megtartja. 

Ft. Fecheta Jenő (OFM) visszament a Ferences Rendbe. Hálásan köszönjük eddigi szolgálatát.  

Ft. Heinrich Józsefet kineveztem óteleki plébánosnak.  
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Ft. Dr. Toman Zoltánt a Szentszék szolgálatába engedtem, ahol a Pápai Államtitkárság Általános 

Ügyek Részlegén fog tevékenykedni.  

Ft. Erős Miklóst, a Zimándújfalu-i plébánia megtartása mellett, kineveztem Szentanna-i 

plébánosnak. 

Ft. Lunic Danielt, a Gyorok-i plébánia megtartása mellett, kineveztem Pankota-i plébánosnak. 

 

Átrendezések folyó év szeptember 1 hatállyal  

A Gyoroki plébánia Ópálos és Újpálos filiáit Mária Radnához csatoltam. 

Fakert és Szentleányfalva filiákat az Arad-Mosóczytelepi plébániához csatoltam. 
 

Nr. 1288 / 2022 SZENT GELLÉRT-NAPI EGYHÁZMEGYEI ZARÁNDOKLAT 

 

Szeptember 24-én, Szent Gellért ünnepén tartjuk a hagyományos Csanádi egyházmegyei 

Zarándoklatot. Az ünnepélyes szentmise 11:00 órakor kezdődik. 
 

Nr. 1289 / 2022 PAPI SZENÁTUS 

 

Szeptember 28-án 10:00 órakor tartjuk a papi szenátus gyűlését a püspökség disztermében. A 

gyűlés fő témája az előttünk álló lelkipásztori év pasztorális programjai. 
 

Nr. 1290 / 2022 PAPOK LELKIGYAKORLATAI 

 

(Emlékeztetőül mellékelem a bejelentkezettek listáját. Ahol esetleg változtatást óhajtanak, kérem, 

sürgősen jelezzék a püspöki titkárságon). A lelkigyakorlatok este 19:00 órakor kezdődnek és 

utolsó nap a reggelivel fejeződnek be.  

• Október 2-6 horvát nyelvű lelkigyakorlat Rafnikon (Kivételesen vasárnap este kezdődik és 

csütörtökön reggel ér véget, hogy az első péntek igy szabad mardjon a betegek ellátására.) Bože 

Radoš, varaždini püspök vezeti. 

• Október 10-14 magyar nyelvű lelkigyakorlat Karánsebesen a Ferences nővérek házában. Ft. 

Varga László, kaposvári püspök vezeti. 

• Okt 17-21 román nyelvű lelkigyakorlat Máriaradnán. P. Talos Marius Anton SJ vezeti. 

• Október 24-28 német nyelvű lelkigyakorlat Karánsebesen a Ferences nővérek házában. Elmar 

Busse, Schönstatt-Pater, vezeti. 

• Azok, akik nem a püspökség által felajánlott lelkigyakorlaton vettek részt, kérem, hogy 

november 30-ig hozzanak erről igazolást) 
 

Nr. 1291 / 2022 ŐSZI LELKIPÁSZTORI NAGY TALÁLKOZÓ MÁRIARADNÁN 

 

Október elsején tartjuk az immár hagyományosnak mondható máriaradnai zarándoklatot és 

találkozót papok, szerzetesek és világi munkatársak számára. A püspöki szentmise 10:00 órakor 

kezdődik. A szentmise utáni előadást Ozsváth Judit, PhD egyetemi adjunktus tartja. Témája: 

MEGÚJULÁS A LÉLEKBEN. Az előadás után kiscsoportos megbeszélés, ebéd és 

műhelymunkák következnek 16:00 óráig. Kérem, hogy lehetőleg mindenki vegyen részt és 

maradjon a program végéig. Erre a napra más programot ne vállaljanak. 
 

 

Nr. 1292 / 2022 MAGYAR ZARÁNDOKLAT MÁRIARADNÁRA 

 

Október 8-án tartjuk a máriaradnai magyar zarándoklatot. A szentmise 11:00 órakor kezdődik. A 

szentmise főcelebránsa Ft. Marton Zsolt váci megyéspüspök. Ő tartja a szentbeszédet is. 

 

Nr. 1293 / 2022 OKTÓBER 23 – MISSZIÓK VASÁRNAPJA 
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Ekkor rendezzük a hagyományos gyűjtést a missziók javára. Az összegyűlt összeget november 15-

ig kell eljuttatni a püspökségre. 
 

 

Nr. 1294 / 2022 DIAKÓNIA ÉVE 

 

Az elmúlt két évet Isten Szavának szenteltük. Sok helyen elkezdték a Szentírást új lelkesedéssel 

olvasni, új fényt, lelki megerősödést merítve belőle. Több helyen bibliakörök is alakultak, amelyek 

lassan missziós lelkületű kisközösségekké válnak. Ezek még kis kezdeményezések, de ígéretesen 

növekednek. A következő évet a diakonia elmélyítésének szenteljük. A szegények, betegek 

szolgálatát nem lehet letudni azzal, hogy van Karitász és kész. Az Egyházmegyei Karitásznak 

megvan a maga specifikus szerepe, kiképzett szakemberekkel végez áldozatos, nagyon szép 

munkát. Emellett viszont mindannyiunkban fel kell éleszteni a szolgálat szellemét, különös 

odafigyeléssel a szegényekre, rászorulókra. Ebben a lelkipásztori évben különösen is erre 

koncentráljunk, tegyünk meg mindent, hogy a szegények, magányosak, betegek érezzék, hogy 

számíthatnak a plébániai közösségre. 
 

 

Temesvár, 2022. szeptember 

 
 

 

   ✠ József 

megyéspüspök 


