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VII. / 2022. 
 

 

 

Nr. 1568 / 2022 ADVENT 

 

Kedves Paptestvérek, kedves keresztény Testvéreim! 

  Arad és Temes megye plébániáit szinte mind végiglátogattam. Jövőre következnek a 

Krassó-szörényiek. Sok lelki erőt és kegyelmet találtam olyan helyeken is, ahol a hívek száma 

nagyon kicsi. Az egyik helyen egy filiából jött hívőnk mondotta: „Még ha néha a filiákban kevesen 

is vagyunk, és minden elhagyatottnak tűnik, Krisztus velünk van, segít és bátorít minket, megnyitja 

mindazok szívét, akiktől támogatást kérünk, és erőt ad nekünk”. Ennek a négygyermekes 

keresztény édesanyának egész lényén átsugárzott, amit mondott, és – amint később a filiában 

láttam – tetteiben is meglátszott. Igen, az a tény, hogy Krisztus ott van velünk, az ő segítsége, 

bátorítása nagyobb és fontosabb valóság, mint az, hogy kevesen vagyunk.  

Ugyanúgy megtapasztalhattam a sok nehézség között élő plébánosok jópásztori szívét, akik a 

legkülönfélébb helyzetekbe viszik Isten szeretetét az iskolákba, a polgármesteri hivatalba, a 

vendéglőbe, a nagyon pici filiák időseinek. Érződik ezekben a közösségekben, hogy Krisztus 

szeretete jelen van a kapcsolataikban. Ez nagyon szembeötlően meglátszott az egyik helyen a 

gyerekek és fiatalok jelenlétén is. Nemcsak a tény, hogy aránylag sokan voltak, de látszott a 

szemükben, a kérdéseikben, a magatartásukon, hogy nekik a templom és a plébánia az a hely, ahol 

otthon vannak, ahol feladatokat kapnak és azokban a feladatokban örömmel ügyködnek. 

Volt olyan is, hogy az ünnepélyes püspöki szentmisén nem volt kántor, de az egész nép énekelt.  

Az egyik helyen a rózsafüzér társulat szinte minden tagja idős asszony, de tele vannak tűzzel, 

lelkesedéssel, amelyet az imádság táplál bennük. Nem hagyják magukra a még idősebb társaikat, 

látogatják őket, vagy az egyik maga is már idősebb tag elhozza őket kocsival, miközben hálát ad, 

hogy még tud vezetni. Az egyik asszony mondotta: 87 éves vagyok, de nem hagyom magam. Amíg 

erőm van, szolgálom a Jóistent.  

Miközben Adventre készülök, gondoltam megosztom ezeket testvéreimmel, hiszen mindezek 

annak köszönhetőek, aki az első Advent várakozását beteljesítette. Mi is Adventet élünk, várjuk, 

hogy az Ő ereje, szeretete megnyilvánuljon a mi életünkben és közösségeinkben.  

Kérjük a Jóisten kegyelmét, hogy ez az Advent hozzon igazi új lendületet közösségeinknek!  

Mindenkinek kívánok kegyelmekben gazdag, áldott Adventi időt! 

    +Pál József Csaba 
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Nr. 1569 / 2022 ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁS 

 

Idén is megtartjuk a két nagyobb ifjúsági adventi gyertyagyújtást: november 26-án a Hegyvidéki 

Főesperesség szervezi Eibenthalon (11:00 órakor kezdődik és a 15:00 órakor kezdődő 

szentmisével ér véget) és december 3-án Vingán, amelyet a Marosi Főesperesség szervez (16:00 

órakor kezdődik, a 17:00 órai szentmisén lesz a gyertyagyújtás, utána agapé). Az idén lesz egy 

harmadik gyertyagyújtás is: december 10-én a Milleniumi templomban (15:00 órakor kezdődik és 

a 17:00 órai szentmise keretében lesz a gyertyagyújtás, amelyet agapé követ), mindhárom az 

Egyházmegyei Ifjúsági Központ közreműködésével. Mindenkit bátorítok, lelkipásztorokat, 

hitoktatókat, hogy minél többen vegyenek részt ezeken a találkozókon. 

 

 

Nr. 1570 / 2022 IFJÚSÁGI VILÁGTALÁLKOZÓ 

  

 Az Ifjúsági Világtalálkozót három évente tartják, viszont a világjárvány miatt egy évvel 

elhalasztották és így a 2019-es panamai találkozót a 2023-as követi, ezúttal a portugál fővárosban, 

Lisszabonban, augusztus 1-6 között, amit megelőznek az előtalálkozók. A tervek  szerint 

egyházmegyei szinten is lesz közös utazás. A részleteken dolgozik az Ifjúsági Központ. 

 

 

Nr. 1571 / 2022 TALÁLKOZÓ A JÖVŐ ÉVI BÉRMÁLKOZÓK PAPJAIVAL, 

HITOKTATÓIVAL 

 

 November 21-én, 10:00 órára találkozóra hívom azokat a papokat, akiknél jövőben 

bérmálás esedékes. Ha megoldható, jó, ha részt vesz ezen a találkozón az a világi hitoktató is (ha 

van ilyen) aki a bérmálási felkészítőt végzi vagy ebbe besegít, de a plébános mindenképpen jöjjön. 

 
 

Nr. 1572 / 2022 ÉPÍTÉSI ÉS JAVÍTÁSI TERVEK, VALAMINT NAGYOBB  

   LELKIPÁSZTORI TERVEK  

 

Kérjük a plébánosokat és plébániai kormányzókat, hogy a 2023-ra tervezett felújítási vagy 

építkezési munkálatokat folyó év december 15-ig jelentsék a püspöki hivatalnak. Ezek 

szükségesek azért is, hogy ne fogjunk bele olyan tervbe, amely nem finanszírozható, vagy hosszú 

távon nem fenntartható, de azért is, hogy az esetleges pályázati lehetőségeinket kihasználjuk, és 

egymásnak segítségére lehessünk. Éppen ezért kérjük, hogy a nagyobb horderejű lelkipásztori 

rendezvények esetén is készítsenek költségvetést és nyújtsák be a püspöki hivatalba a fent 

megjelölt dátumig. 

Egy ilyen bejelentésnek a következőket kell tartalmaznia:  

1. A helyi plébánosnak be kell nyújtania egy jóváhagyási kérelmet a püspöki hatósághoz, mint 

illetékes felettes hatósághoz, amely rövid leírást tartalmaz a tervről. 

2. Továbbá kötelező egy költségelőirányzatot (árbecsülést) is csatolni, amely részletesen 

kimutatja a munkálatok előrelátható költségét.  

3. Végül, kötelező egy költségvetési tervezetet is benyújtani, amely pontosan tükrözze a 

plébánia rendelkezésére álló finanszírozási forrásokat és lehetőségeket, számítva az 

esetleges pályázati lehetőségekre is, hogy a munkálatokkal járó kiadások fedezése biztosítva 

legyen. 

Tilos bármilyen munkálat elindítása, püspöki hatóság által kézbesített írásbeli jóváhagyás nélkül. 

Amennyiben ez mégis megtörténne, a helyi plébános személyesen felelős az előírások megszegése 

végett, és elveszít minden utólagos támogatást és segélyezést. 
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Nr. 1573 / 2022 PAPOK ÉS SZERZETESEK TALÁLKOZÓJA 

 

A papok és szerzetesek találkozóját 2023. február 7-én tartjuk a Piarista templomban, illetve a 

Gerhardinumban. Idei témánk a diakónia, vagyis a szegények, rászorulók szolgálata az 

egyházközségben, és a cigány pasztoráció. Kérem a paptestvéreket és szerzeteseket, hogy ezt a 

napot tegyék szabaddá, legyen ez egy lelki-szellemi felfrissülésre, megerősödésre szánt nap. 
 

Nr. 1574 / 2022 ESPERESSÉGI, FŐESPERESSÉGI GYŰLÉSEK 

 

Az esperesekkel és főesperesekkel átbeszéltük a gyűlések rendjét, amely 2023-ban a 

követezőképpen alakul:  

Február 7-én az egyházmegye papságának és szerzeteseinek tartunk közös lelki napot, amelynek 

idei témája a diakónia és a cigánypasztoráció.  

Október 5-7 napjain a temesvári Kolping házban tartunk lelkipásztori napokat papok, szerzetesek 

és világi munkatársak számára. Az október első szombati radnai találkozó ezért ebben az évben 

áttevődik Temesvárra.  

A főesperességek papjainak találkozója a következőképpen alakul:  

- Április 25 – Temesi főesperesség, április 26 – Marosi főesperesség, április 27 – Hegyvidéki 

főesperesség. Téma: Az Evangelii Gaudium lelkipásztokodást érintő részeinek feldolgozása, 

átbeszélése. 

- Június 13 – Temesi főesperesség, június 14 - Marosi főesperesség, június 15 – Hegyvidéki 

főesperesség. Téma: Házassági katekumenátus. 

- November 21 – Temesi főesperesség, november 22 - Marosi főesperesség, november 23 – 

Hegyvidéki főesperesség. Téma: „A plébániai közösségek lelkipásztori konverziója az egyház 

evangelizáló küldetésének szolgálatában”, című római instrukció ismertetése, átbeszélése.  

A többi hónapokban (március, május, szeptember és december) esperességi találkozók lesznek, 

amelyeknek témáit és előadóit az esperesség papjai választják ki közös megegyezéssel. Fontos, 

hogy olyan témát válasszanak, amely tényleg érdekli a lelkipásztorkodó papokat, hogy a részvétel 

ne egy teher, hanem inkább öröm legyen, és segítsen elmélyülni hitben, gyakorlati tudásban és 

megerősödni a papi közösségben és lelkületben. Hasznos lehet a témákat meg is beszélni, nemcsak 

meghallgatni. A nagyobb esperességek ezt kisebb csoportokba rendeződve tehetik meg a 

leghatékonyabban. Szükséges, hogy a témákat is jó előre betervezzék, hogy az előadók jól fel 

tudjanak készülni, illetve jó előre meghívhassanak nagyon elfoglalt előadókat is. 
 

 

Nr. 1575 / 2022 KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK TÁMOGATÁSA 

 

Egyházmegyénk megnyit egy új lehetőséget az ifjúság, illetve család és felnőtt programok, táborok 

támogatására.  

 Kérem a plébánosokat, hogy 2023. február 1-ig küldjék be a püspökségre, a 2023-as évben 

tervezett közösségi programok kapcsán a támogatási igényeiket. 

 A levélben felterjesztett kérésnek tartalmaznia kell: 

1. A program rövid leírását. 

2. Részletes költségvetést, feltüntetve, hogy a plébánia mennyivel szándékozik hozzájárulni és 

mekkora a résztvevőktől beszedni kívánt összeg.  

3. Résztvevők tervezett létszáma. 

4. Tábor esetén a kiválasztott szálláshely árajánlatának másolatát.  

5. Ha a közlekedés busszal történik, akkor kérjük az árajánlat másolatát.  

A támogatással kapcsolatos elbírálási irányelvek: 

1. Egyházmegyei programokat 100%-ban támogatunk, reális költségvetés és tartalmas 

programterv esetén. 

2. Főesperességi programokat 1/3 arányban, reális költségvetés és tartalmas programterv esetén. 
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3. Plébániai programokat 20-30 %-ban, figyelembe véve a program költségvetésének realitását, a 

programterv tartalmát, valamint a plébánia anyagi helyzetét. 

4. A nem központilag szervezett papi kirándulásokat nem áll módunkban támogatni. Munkatársi 

és más zarándoklatokat, egyháztanácsi kirándulásokat nem tudunk támogatni. 
 

 

 

 

Temesvár, 2022. november 

 
 

 

   ✠ József 

megyéspüspök 

 


