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VI. / 2022 
 

Nr. 1286 / 2022 INVENTARUL BUNURILOR MOBILE 

 

Asemenea altor instituții, este necesară întocmirea și completarea la zi a unui inventar referitor la 

bunurile mobile ale Bisericii. Pentru ca acest inventar să fie unitar pentru întreaga Dieceză, vă 

trimit alăturat inventarul unei parohii, după care fiecare preot-paroh să întocmească inventarul 

bunurilor mobile ale parohiei și să trimită un exemplar al acestuia la Ordinariatul Episcopal, în 

format tipărit sau digital, până cel târziu 28 februarie. Atât copia pe suport de hârtie, cât și copia 

digitală trebuie să fie semnate de către preotul paroh și de cel puțin doi membri ai Comitetului 

Bisericesc. O copie pe suport de hârtie trebuie să rămână în parohie. Trebuie întocmite inventare 

separate pentru bunurile mobile ale casei parohiale și ale bisericii, respectiv inventare separate ale 

bunurilor mobile din bisericile sau alte clădiri din filiale.  
 

Nr. 1287 / 2022 NUMIRI ȘI TRANSFERURI DE PERSONAL CLERICAL 

 

Începând cu data de 1 mai 2022:   

Pr. Mihai SIMA, din motive de sănătate s-a mutat la Eșelnița, de aici va administra comunitatea 

din Eibenthal.  

Pr. M. Mihai Milan SIMA, a fost numit paroh al Parohiei Romano-Catolice Clocotici și preot 

responsabil pentru pastorația tineretului în Arhidiaconatul Banatul Montan.  

 

Începând cu data de 20 mai 2022:   

Pr. Gábor Benedek MÁRTON, preot emerit a părăsit Dieceza de Timișoara. Îi mulțumesc pentru 

slujirea sa fidelă. 

 

Începând cu data de 20 iunie 2022: 

Pe Msgr. László WONERTH, l-am numit paroh de Lugoj.  

Pe Pr. Veniamin PĂLIE, păstrând atribuțiile de până acum, l-am numit arhidiacon al 

Arhidiaconatului Banatului Montan. 

Pe Pr. Marin MATIEȘ, păstrându-și atribuțiile de până acum, l-am numit decan de Severin.  

 

Începând cu data de 1 septembrie 2022:   

Am acceptat cererea de pensionare și de retragere din serviciul activ a Pr. Tivadar SÁNDOR. Îi 

mulțumesc pentru slujirea sa fidelă și îi doresc ca Dumnezeu să-l binecuvânteze tot restul vieții 

sale. 

Pe Pr. Zoltán GYÖRGY, până acum paroh al Parohiei Romano-Catolice Iratoșu l-am numit paroh 

în Parohia Romano-Catolică Arad-Gai. 

Pe Pr. László BAKÓ l-am eliberat din funcția de secretar episcopal și l-am numit paroh al Parohiei 

Romano-Catolice Iratoșu, păstrându-și atribuțiile de viceoficial al Tribunalului Bisericesc, cadru 
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didactic la Facultatea de Teologie din cadrul UBB și preot responsabil al grupului de studenți 

TEKMEK.  

Pr. Eugen FECHETĂ (OFM), fost paroh al Parohiei Romano-Catolice Otelec, s-a întors la Ordinul 

Franciscan. Îi mulțumesc pentru slujirea sa fidelă.  

Pr. József HEINRICH a fost numit paroh al Parohiei Romano-Catolice Otelec.  

Pr. Dr. Zoltán TOMAN a primit permisiunea de a intra în serviciul Sfântului Scaun, unde va lucra 

în cadrul Secțiunii pentru Afacerile Generale a Secretariatului de Stat al Sfântului Scaun. 

Pe Pr. Miklós ERŐS, păstrând atribuțiile de paroh al parohiei Zimandu Nou, l-am numit paroh al 

Parohiei Sântana.  

Pe Pr. Daniel LUNIC, păstrând atribuțiile de paroh al parohiei Ghioroc, l-am numit paroh al 

Parohiei Pâncota. 

 

Rearondări teritoriale începând din data de 1 septembrie 2022:  

Filialele Păuliș și Păulișu Nou, care au aparținut până acum Parohiei Ghioroc vor trece sub 

jurisdicția Parohiei Romano-Catolice Radna. 

Filialele Livada și Sânleani, care au aparținut până acum Parohiei Zimandu Nou vor trece sub 

jurisdicția Parohiei Romano-Catolice Arad-Grădiște. 
 

Nr. 1288 / 2022 PELERINAJ DIECEZAN ÎN SĂRBĂTOAREA SF. GERHARD  

 

În data de 24 septembrie, de sărbătoarea Sfântului Gerhard, va avea loc pelerinajul tradițional 

diecezan la Cenad. Sfânta Liturghie solemnă va începe la ora 11:00. 
 

Nr. 1289 / 2022 SENATUL PREOȚESC 

 

În data de 28 septembrie 2022 la ora 10.00, la sediul episcopal se va întruni Consiliul Presbiteral 

(Senatul Preoțesc). Tema principală a ședinței ordinare o vor constitui programele pastorale ale 

anului liturgic pastoral următor. 
 

Nr. 1290 / 2022 EXERCIȚII SPIRITUALE PENTRU PREOȚI 

 

(Anexez o listă cu cei care s-au înscris deja. Dacă doriți să efectuați modificări, vă rugăm să 

anunțați cât mai repede Secretariatul Episcopiei). Exercițiile spirituale încep seara la ora 19:00 și 

se încheie în ultima dimineață după micul dejun. 

• 2-6 octombrie: exerciții spirituale în limba croată la Rafnic. (În mod excepțional, începe 

duminică seara și se termină joi dimineața, astfel încât prima zi de vineri să fie liberă pentru 

vizitarea bolnavilor). Programul spiritual va fi condus de Excelența Sa Bože Radoš, episcop 

de Varaždin. 

• 10-14 octombrie: Exerciții spirituale în limba maghiară la Caransebeș, în casa Surorilor 

Franciscane. Programul spiritual va fi condus de Excelența Sa László Varga, episcop de 

Kaposvár. 

• 17-21 octombrie: Exerciții spirituale în limba română la Maria Radna, conduse de către P. 

Marius Anton Taloș SJ. 

• 24-28 octombrie: Exerciții spirituale în limba germană la Caransebeș, în casa Surorilor 

Franciscane, conduse de către P. Elmar Busse, călugăr din Mișcarea Schönstatt. 

• Pentru cei care au participat la alte exerciții spirituale decât cele oferite de Episcopie, vă 

rugăm să înaintați Secretariatului Episcopal o adeverință până la 30 noiembrie a.c. 
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Nr. 1291 / 2022 REUNIUNE PASTORALĂ DE TOAMNĂ LA MARIA RADNA 

 

În data de 1 octombrie a.c., vom organiza pelerinajul și întâlnirea deja tradițională de la Maria 

Radna pentru preoți, călugări și colaboratori laici. Sfânta Liturghie pontifical va începe la ora 

10.00. Prelegerea de după Sfânta Liturghie va fi susținută de Ozsváth Judit, PhD asistent 

universitar, cu tema: Reînnoire în Duh. Prezentarea va fi urmată de discuții în grupuri mici, prânz 

și ateliere de lucru până la ora 16:00. Vă rugăm ca după posibilități toată lumea să participe și 

rămână până la finalul programului. Să nu vă luați alte angajamente pentru această zi. 
 

Nr. 1292 / 2022 PELERINAJUL MAGHIARILOR LA MARIA-RADNA 

 

În data de 8 octombrie a.c. va avea loc pelerinajul maghiar la Maria Radna. Sfânta Liturghie 

pontificală va începe la ora 11.00. Celebrantul principal va fi Excelența Sa Zsolt Marton, episcop 

diecezan de Vác, care va rosti și omilia. 

 

Nr. 1293 / 2022 23 OCTOMBRIE - DUMINICA MISIUNILOR 

 

În această zi se desfășoară colecta tradițională pentru Misiuni. Suma colectată trebuie trimisă la 

episcopie până la data de 15 noiembrie a.c. 

 
 

Nr. 1294 / 2022 ANUL DIACONIEI 

 

Anul trecut a fost dedicat Cuvântului lui Dumnezeu. În multe locuri, oamenii au început să citească 

Sf. Scriptură cu un nou entuziasm, extrăgând din ea o nouă lumină și întărire spirituală. În mai 

multe locuri s-au format cercuri biblice, care încet-încet devin mici comunități cu spirit misionar. 

Acestea sunt încă inițiative mici, dar cu premise de creștere. Anul viitor va fi dedicat Diaconiei. 

Slujirea săracilor și a bolnavilor nu se poate face spunând că există Caritas-ul și atât. Federația 

Caritas diecezană are propriul său rol specific, cu personal profesionist calificat care desfășoară o 

activitate devotată și foarte frumoasă. Pe lângă acesta, însă, cu toții trebuie să reînviem spiritul 

slujirii, cu o atenție specială pentru cei săraci și nevoiași. În acest an, să ne concentrăm în mod 

special asupra acestui aspect, făcând tot posibilul pentru a-i face pe cei săraci, singuri, bolnavi să 

simtă că pot conta pe comunitatea parohială. 
 

Timișoara, septembrie 2022 

 

 
 

      ✠ Iosif 

episcop diecezan 


