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VII. / 2022 

 
 

Nr. 1568 / 2022 ADVENT 

 

Iubiți Confrați în Preoție, dragi frați și surori în Cristos! 

  Am vizitat aproape toate parohiile din județele Arad și Timiș. Anul viitor voi vizita 

parohiile din Caraș-Severin. Am găsit multă putere spirituală și har chiar și în acele locuri unde 

numărul credincioșilor este foarte mic. Într-un loc, o credincioasă dintr-o filială spunea: „Chiar 

dacă uneori prin filiale suntem puțini, și totul pare pustiu, Cristos ne este alături, el ne ajută și ne 

încurajează, deschide inimile tuturor cărora le cerem sprijinul și ne dă putere”. Despre vorbele 

acestei mame creștine a patru copii a dat dovadă întreaga ei ființă, și – așa cum am văzut mai târziu 

în filială – au fost vizibile și în acțiunile ei. Da, faptul că într-adevăr Cristos este cu noi, ajutorul și 

încurajarea Lui este o realitate mai mare și mai importantă decât faptul că suntem puțini. 

De asemenea, am putut experimenta inima de buni păstori a preoților parohi care în cele mai 

diverse situații și împrejurări, duc iubirea lui Dumnezeu în școli, la primărie, la restaurant, la 

bătrânii din filialele foarte mici. În aceste comunități poți simți că dragostea lui Cristos este 

prezentă în relațiile dintre oameni. Într-un loc, acest lucru a fost foarte evident și prin prezența 

copiilor și a tinerilor. Nu a fost vorba doar de faptul că au fost relativ mulți, ci s-a văzut în ochii 

lor, în întrebările lor, în comportamentul lor, că biserica și parohia reprezintă pentru ei locul unde 

se simt ca și acasă, unde li se dau sarcini și unde sunt fericiți să activeze pentru îndeplinirea acestor 

sarcini. 

Au fost, de asemenea, cazuri, când la Sf. Liturghie solemnă pontificală nu era cantor, dar au cântat 

toți credincioșii.  

Într-un loc, aproape toți membrii grupului de Sf. Rozariu sunt femei în vârstă, dar sunt înflăcărate 

și pline de entuziasm, toate acestea izvorând din rugăciune. Nu își abandonează tovarășele și mai 

în vârstă ale grupului, ci le vizitează, ba chiar una dintre ele, fiind și ea mai în vârstă, le aduce pe 

celelalte cu mașina, mulțumindu-i lui Dumnezeu pentru faptul că ea încă mai poate conduce. O 

femeie a spus: „Am 87 de ani, dar nu cedez. Atâta timp cât am putere, îl slujesc pe Bunul 

Dumnezeu.”  

În timp ce mă pregătesc pentru Advent, m-am gândit să împărtășesc aceste experiențe cu frații și 

surorile mele, pentru că toate se întâmplă datorită Celui care a împlinit așteptarea primului Advent. 

Și noi trăim Adventul, așteptând ca puterea și iubirea Lui să se manifeste în viețile și în 

comunitățile noastre.  

Cerem harul lui Dumnezeu, pentru ca acest Advent să aducă un nou impuls în comunitățile noastre!  

Vă doresc tuturor un timp de Advent plin de har și binecuvântat! 

+Pál József Csaba 
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Nr. 1569 / 2022 APRINDEREA LUMÂNĂRILOR DE ADVENT 

 

Și în acest an vor avea loc cele două aprinderi ale lumânării de Advent mai importante pentru 

tineret: în data de 26 noiembrie, întâlnirea organizată de Arhidiaconatul Banatului Montan la 

Eibenthal (va începe la ora 11:00 și se va încheia la ora 15:00 cu o Sfântă Liturghie) și în data de 

3 decembrie la Vinga, cea organizată de Arhidiaconatul de Mureș (va începe la ora 16:00, 

aprinderea lumânării având loc în cadrul Sf. Liturghii de la ora 17:00, urmată de o agapă). În acest 

an va avea loc și o a treia celebrare de aprindere a lumânărilor: în data de 10 decembrie în Biserica 

Millennium (va începe la ora 15:00, aprinderea lumânării având loc în cadrul Sf. Liturghii de la 

ora 17:00, urmată de o agapă), toate trei pregătite în colaborare cu Centrul Diecezan de Tineret. Îi 

încurajez pe toți, preoți și cateheți, să participe cu cât mai mulți tineri la aceste întâlniri. 

 

 

Nr. 1570 / 2022 ZIUA MONDIALĂ A TINERETULUI 

  

 Ziua Mondială a Tineretului are loc o dată la trei ani, dar din cauza pandemiei a fost 

amânată cu un an, astfel că, după întâlnirea din Panama din anul 2019, va urma întâlnirea din 2023, 

de data aceasta în capitala portugheză Lisabona, între 1 și 6 august, precedată de întâlnirile 

premergătoare. De asemenea, se intenționează să se organizeze o călătorie comună la nivel 

diecezan. Centrul de tineret lucrează la detalii. 

 

 

Nr. 1571 / 2022 ÎNTÂLNIRE CU PREOȚII ȘI CU CATEHEȚII CANDIDAȚILOR 

LA SF. MIR DE ANUL VIITOR  

 

 Pentru data de 21 noiembrie a.c., la ora 10:00 îi invit la o întâlnire pe toți preoții la care 

urmează să aibă loc miruire anul viitor. Dacă este posibil, este bine ca să participe la această 

întâlnire și profesorul de religie sau catehetul laic (dacă există) care conduce sau ajută la pregătirea 

pentru Sf. Mir, dar preotul paroh trebuie neapărat să fie prezent. 

 
 

Nr. 1572 / 2022 PLANURI DE CONSTRUCȚII ȘI REPARAȚII PRECUM ȘI  

   PLANURI PASTORALE MAI MARI 

 

Rugăm respectuos parohii și administratorii parohiali să anunţe până la data de 15 decembrie a.c. 

la Ordinariatul Episcopal lucrările de renovare sau de construcție pe anul 2023. Înştiinţarea este 

necesară atât pentru a evita începerea unor lucrări care nu pot fi finanţate sau nu sunt sustenabile 

pe termen lung, cât şi în vederea participării la proiecte, şi ca astfel să ne ajutăm reciproc. De aceea 

rog ca, şi în cazul unor evenimente pastorale de mai mare anvergură, să întocmiţi un plan de buget 

care să fie înaintat Ordinariatului Episcopal până la data mai sus menționată.  

O astfel de înștiințare trebuie să conțină următoarele: 

1. Preotul paroh al locului va depune o cerere de aprobare la Ordinariatul Episcopal, în calitate 

de autoritate superioară competentă, care conține o scurtă descriere a proiectului. 

2. De asemenea, este obligatorie atașarea unei estimări a costurilor (deviz), care să evidențieze 

detaliat costul lucrărilor. 

3. În cele din urmă, este obligatorie depunerea unui plan de buget, care să reflecte cu exactitate 

sursele și posibilitățile disponibile de finanțare ale parohiei pentru asigurarea acoperirii 

cheltuielilor legate de lucrări – și, dacă acestea nu sunt în totalitate acoperite, se vor lua în 

considerare eventuale proiecte de finanțare.  
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Este interzisă începerea oricărei lucrări fără aprobarea scrisă al Ordinariatului Episcopal. În cazul 

în care acest lucru totuși se va întâmpla, parohul locului va fi responsabil personal pentru 

încălcarea acestor prevederi și va pierde în totalitate ajutoarele de finanțare ulterioare. 

 
 

Nr. 1573 / 2022 ÎNTÂLNIREA PREOȚILOR ȘI A PERSOANELOR CONSACRATE 

 

Întâlnirea preoților și a persoanelor consacrate va avea loc în data de 7 februarie 2023, în biserica 

Ordinului Piarist și în Gerhardinum. Tema din acest an este diaconia, adică slujirea săracilor și a 

celor nevoiași din parohie, precum și pastorația rromilor. Îi rog pe confrații în preoție și pe 

persoanele consacrate ca să rămână liberi de program pentru această zi, pentru ca această zi să fie 

dedicată reînnoirii și întăririi spirituale. 

  
 

Nr. 1574 / 2022 ȘEDINȚE DECANALE ȘI ARHIDIACONALE 
 

Cu protopopii și arhidiaconii am discutat despre programul ședințelor, care în anul 2023 va fi 

următorul:  

În data de 7 februarie, vom organiza o zi spirituală comună pentru membrii clerului și institutelor 

vieții consacrate din Dieceză, tema din acest an fiind diaconia și pastorația rromilor.  

În perioada 5-7 octombrie, la Casa Kolping din Timișoara vor avea loc zilele pastorale pentru 

preoți, călugări și colaboratorilor laici. Întâlnirea de la Radna din prima sâmbătă din octombrie va 

fi mutată anul acesta la Timișoara.  

Programul întâlnirilor preoților din arhidiaconate este următorul:  

- 25 aprilie - Arhidiaconatul de Timiș, 26 aprilie – Arhidiaconatul de Mureș, 27 aprilie - 

Arhidiaconatul Banatului Montan. Tema: prelucrarea și discutarea pasajelor referitoare la 

pastorație din Evangelii Gaudium. 

- 13 iunie - Arhidiaconatul de Timiș, 14 iunie - Arhidiaconatul de Mureș, 15 iunie - Arhidiaconatul 

Banatului Montan. Tema: Catecumenatul căsătoriei. 

- 21 noiembrie - Arhidiaconatul de Timiș, 22 noiembrie - Arhidiaconatul de Mureș, 23 noiembrie 

- Arhidiaconatul Banatului Montan. Tema: prezentarea și dezbaterea instrucțiunii Congregaţiei 

pentru Cler intitulată "Convertirea pastorală a comunităților parohiale în slujba misiunii 

evanghelizatoare a Bisericii".  

În celelalte luni (martie, mai, septembrie și decembrie), vor avea loc întâlniri decanale, ale căror 

teme și vorbitori vor fi aleși de comun acord de către preoții decanatelor. Este important să se 

aleagă o temă care să prezinte un real interes pentru preoți, astfel încât participarea să nu fie o 

povară, ci mai degrabă o bucurie, și să contribuie la aprofundarea credinței, a cunoștințelor practice 

și la întărirea comuniunii și spiritualității preoțești. De asemenea, poate fi util ca temele să le și 

discutați, nu doar să le ascultați. Decanatele mai mari pot face acest lucru cel mai eficient în grupuri 

mai mici. De asemenea, este necesar să se planifice temele din timp, astfel încât vorbitorii să fie 

bine pregătiți, și să se poată invita și vorbitori foarte ocupați. 

 
 

Nr. 1575 / 2022 SPRIJIN PENTRU PROGRAME COMUNITARE 

 

Dieceza noastră deschide o nouă posibilitate de a sprijini programele și taberele pentru tineri, 

familii și adulți.  

 Îi rog pe Confrații în preoție să înainteze cererile pentru obținerea unui sprijin din partea 

Diecezei pentru programele comunitare planificate pentru anul 2023 până în data de 1 februarie 

2023. 

 Cererea înaintată sub formă de scrisoare trebuie să conțină: 
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1. O scurtă descriere a programului. 

2. Un buget detaliat, în care să se precizeze care este contribuiția planificată a parohiei și care este 

suma de bani pe care intenționează să o adune de la participanți.  

3. Numărul preconizat de participanți. 

4. O copie a ofertei de preț pentru cazarea aleasă, în cazul unei tabere.  

5. În cazul în care transportul se face cu autocarul, vă solicităm o copie a ofertei de preț.  

 

Directive pentru evaluarea sprijinului: 

1. În cazul în care există un buget realist și un program amplu, programele diecezane vor fi 

finanțate 100%. 

2. Programele arhidiaconale vor fi finanțate în proporție de 1/3, cu condiția existenței unui buget 

realist și a unui program amplu. 

3. Programe parohiale vor fi finanțate în procent de 20-30%, ținând cont de realitatea bugetului și 

de conținutul programului, respectiv de situația financiară a parohiei. 

4. Excursiile preoților, care nu sunt organizate la nivel central, nu avem posibilitatea să le finanțăm. 

Nu putem sprijini pelerinajul angajaților și alte pelerinaje și excursii ale comitetelor parohiale. 

 

 
 

Timișoara, noiembrie 2022 

 

 
 

      ✠ Iosif 

episcop diecezan 


