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VIII. / 2022 

 
 

Nr. 1709 / 2022 MESAJ DE CRĂCIUN ȘI RUGĂCIUNE 

 

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

„Mărire în cer lui Dumnezeu şi pace pe pământ oamenilor de bunăvoinţă” – ascultăm și cântăm de 

Crăciun mesajul îngerilor. Inimile noastre sunt copleșite. Este greu de rezumat mai succint ceea ce 

fiecare ființă umană dorește, chiar dacă nu o poate exprima în cuvinte: o relație bună cu Dumnezeu 

și pace. Despre aceasta medităm în trei puncte. 

1. „Mărire în cer lui Dumnezeu!” 

Pacea este de fapt o consecință, un dar. Dacă avem o relație cu Dumnezeu care Îl slăvește pe El, 

atunci suntem împăcați cu El, suntem împăcați cu noi înșine, și numai astfel putem fi împăcați cu 

oamenii și cu întreaga lume creată. Dacă dorim să căutăm mărirea lui Dumnezeu, găsim pacea; 

dacă ne căutăm pe noi înșine, poate cu ușurință să se termine totul în conflict, război și distrugere. 

Astăzi, foarte mulți dintre semenii noștri suferă în războaie și foarte mulți suferă din cauza 

consecințelor războaielor. De multe ori suntem înconjurați de nemulțumiri și conflicte pe străzi, la 

locul de muncă, în diferite locuri din societate. Mesajul de pace al Crăciunului nu a ajuns încă în 

inimile multor oameni, chiar dacă aceștia sunt înconjurați de strălucirea decorațiunilor de Crăciun. 

Mai avem încă multe de făcut în această direcție. Inimile noastre tânjesc după adevărata pace, însă 

ne simțim slabi și fragili în eforturile noastre de a o crea. Împreună cu poetul, ne rugăm și noi lui 

Dumnezeu: „Împacă-mă cu Tine și cu mine însumi, fiindcă Tu ești Pacea”1. Din adâncul inimii 

noastre izvorăște rugăciunea către Dumnezeul păcii. Experimentăm, de asemenea, că lumea din 

jurul nostru, cu cât încearcă mai mult să Îl marginalizeze pe Bunul Dumnezeu, cu atât mai mult se 

umple de nemulțumire și chiar și intențiile pacificatoare ale oamenilor binevoitori sunt spulberate. 

De aceea, primele cuvinte ale mesajului îngerilor constituie condiția păcii: „Mărire în cer lui 

Dumnezeu!” Avem nevoie ca să Îl slăvim pe Dumnezeu, avem nevoie ca să Îl recunoaștem pe 

Dumnezeu în semenii noștri, să descoperim chipul Lui în semenii noștri. Numai atunci ne vom 

putea angaja în mod eficient în construirea păcii. După cum spunea Sfântul Irineu: „Slava lui 

Dumnezeu este omul viu”. 

2. Pacea poate fi creată doar având o inimă pașnică 

Trebuie să ne străduim pentru pace, dar pacea este și un dar, o consecință. Noi nu o putem 

crea, putem doar să acceptăm acest mare dar. De aceea trebuie să ne deschidem inimile către 

Dumnezeu, pentru ca pacea Lui să pătrundă în noi și să ne umple viața. „Dacă vrei să fie liniște, 

 
1  Ady E.: Imádság háború után (Ady E.: Rugăciune după război). 
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atunci liniștit îndeamnă la liniște”, spune poetul (Imre Horváth). Dacă vrei să fie pace, adu pace 

cu inima pașnică. 

Pacea este și o îndatorire urgentă, o misiune. „Fericiți făcătorii de pace, pentru că ei vor fi numiți 

fiii lui Dumnezeu!” (Mt 5, 9). În acel loc trebuie să începem să construim pacea acolo unde trăim. 

Viața pașnică a Mariei și a lui Iosif, avându-L pe Isus în mijlocul lor acolo, în staulul din Betleem, 

transmite mesajul păcii în așa măsură, încât ei devin o oază a păcii. 

Și faptele mici, lucrurile mici pot construi pacea și pot înfrumuseța Crăciunul, pentru că ele pot 

face frumoasă viața cuiva sau viețile mai multor oameni. Cu ocazia aprinderii lumânărilor de 

Advent, tinerii au organizat întâlniri frumoase. Am fost surprins de concretețea lor. Ei nu au venit 

cu teorii, ci au vorbit despre cum ar putea arăta ei acum, în timpul Adventului, și în viitor, prin 

faptele și viața lor, că sunt copii ai lui Dumnezeu, cum ar putea duce multora iubirea, bucuria și 

pacea Sa: ajutând persoanele în vârstă care au rămas singure, apropiindu-se de un coleg care devine 

din ce în ce mai izolat și care se expune astfel unui mare risc moral...Și am putea continua... 

3. Dumnezeu vrea pacea pentru toți 

Un episcop a dat acest titlu mesajului său de Crăciun din acest an: Mărire în cer lui Dumnezeu, iar 

pe pământ pace oamenilor de bunăvoință și celor de reavoință. El a vrut să spună că noi, oamenii, 

putem fi mesageri ai păcii doar atunci, dacă nu împărțim oamenii pe categorii, în oameni buni și 

oameni răi, ci dorim să aducem mesajul și realitatea păcii tuturor. Acest lucru pare o nebunie dacă 

nu ne uităm la Acela pe care Tatăl L-a trimis la toți oamenii. Și dacă El ajunge la oameni, aduce 

pacea, atunci înfăptuiește pace pentru toți. Misiunea noastră este ca să Îl ducem pe El, slava Lui, 

tuturor oamenilor. Împotriva păcii am păcătuit cu toții deja. Cu toții trebuie să ne convertim. La 

această convertire interioară ne invită Pruncul născut de Crăciun, pentru ca să ne dăruiască pacea 

Sa. Să Îl preamărim pe El și să fie pace pe pământ pentru toți oamenii! 

Urarea mea, iubiți frați și surori, este să creștem cu toții în iubirea creatoare de pace a lui Isus care 

s-a născut printre noi. Să fie pace în inimi și între popoare! 

✠ Iosif episcop 

 

Nr. 1710 / 2022 DUMINICA SF. SCRIPTURI 

 

În baza Scrisorii Apostolice a Sfântului Părinte Papa Francisc, în formă de motu proprio „Aperuit 

illis“, și în acest an liturgic, în data de 22 ianuarie 2023 vom sărbători Duminica Sf. Scripturi. 

Această zi constituie un bun prilej ca să așezăm Sf. Scriptură, Cuvântul lui Dumnezeu care ne este 

adresat, din nou în centrul vieții noastre și să-i ajutăm și pe alții să facă acest lucru. Slavă 

Domnului, în tot mai multe parohii din Dieceză au luat ființă cercuri biblice. Există și grupuri de 

familii unde membrii acestora meditează asupra Cuvântului lui Dumnezeu, respectiv îl pun în 

aplicație în viața și familia lor. Există familii unde citirea și meditarea Sf. Scripturi fac parte din 

activitățile zilnice. Și nu sunt încă o altă activitate obositoare, ci mai degrabă o sursă de mult har.  

 

 

Nr. 1711 / 2022 PROGRAME DIVERSE 

  

- Tradiționala recepție de Crăciun la Ordinariatul Episcopal, pentru preoți și persoanele 

consacrate va avea loc în data de 22 decembrie începând cu ora 12.00. 
 

- Sf. Liturghie de mulțumire de sfârșit de an, celebrată împreună cu membrii Capitlului Catedral 

va avea loc în data de 31 decembrie în biserica din Timișoara I Cetate începând cu ora 18:00. 
 

- În data de 1 ianuarie 2023, în capela Ordinariatului Episcopal vom organiza o zi de Adorație 

Euharistică. Sf. Sacrament al Euharistiei va fi expus după Sf. Liturghie pontificală de la ora 
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10.00 dimineața. Adorația durează până la ora 17.00. Deschiderea și încheierea Adorației vor 

fi transmise pe pagina de Facebook a Diecezei. 

- În perioada 24 decembrie 2022 - 8 ianuarie 2023 inclusiv, în Birourile Ordinariatului Episcopal 

nu este program cu publicul. 

 

Nr. 1712 / 2022 TARIFELE STOLARE 

 

Tarifele stolare stabilite pentru anul 2023 sunt următoarele (doar la înmormântare este schimbare): 

 

Sf. Liturghie -    30 RON 

Botez -   100 RON 

Cununie -   200 RON 

Înmormântare -  200 RON 

 

La conferirea Sf. Sacramente, respectând prevederile liturgice, avem obligaţia de a asigura, fără 

nici o excepţie, tuturor credincioşilor celebrări demne şi cuvenite momentului. 

 
 

Nr. 1713 / 2022 DISPENSĂ GENERALĂ PENTRU CĂSĂTORII MIXTE 

 

Conform Codului de Drept Canonic (CIC), can. 1124, căsătoriile mixte (mixta religio) se pot 

încheia doar cu permisiunea episcopiei. Pentru a ușura procedura de obținere a acestei aprobări, 

începând cu data de 1 ianuarie 2023, îi împuternicesc pentru încă un an pe părinții parohi, ca să 

acorde această permisiune pentru propriile parohii, în cazul în care sunt îndeplinite condițiile 

prevăzute în canoanele 1124-1129 din Codul de Drept Canonic. Această permisiune va fi reînnoită 

în fiecare an printr-o dispoziție a Episcopului diecezan. 

La fiecare cununie mixtă trebuie întocmit un document corespunzător, care va fi păstrat în arhiva 

parohiei. Permisiunea/ dispensa va fi trecută în matricola de căsătorii, la rubrica corespunzătoare, 

după cum urmează:”Permis în baza împuternicirii nr. 9/2023 a Ordinariatului Episcopal”. 

Îi rog încă de pe acum pe parohi să înainteze rapoartele referitoare la permisiunile cununiilor mixte 

din anul 2022 până la data de 31 ianuarie 2023 la Ordinariatului Episcopal. 

Dispensa de disparitate de cult (Disparitas Cultus, can. 1129) trebuie cerută și de acum încolo de 

la Ordinariatul Episcopal. 

 
 

Nr. 1714 / 2022 PREDAREA DUPLICATELOR MATRICOLARE 

 

Copiile matricolelor parohiale vor fi adunate și în continuare de către decani, care totodată se 

îngrijesc ca acestea să fie înaintate Ordinariatului Episcopal până la data de 7 februarie 2023.  

Același lucru este valabil și pentru datele statistice și cele privind situația autoturismelor. Cine are 

restanțe la copiile matricolelor, să se îngrijească ca să le recupereze cât mai curând. În ceea ce 

privește statisticile: mie personal mi-ar fi de mare ajutor dacă mi-ați putea trimite datele statisticile 

defalcate pe localități, filiale și dar și cumulate. Vă mulțumesc pentru acest efort suplimentar. 

 
 

Nr. 1715 / 2022 EXERCIȚII SPIRITUALE PENTRU PREOȚI 
 

Vă anunț datele exercițiilor spirituale pentru preoți de anul viitor. Toate exercițiile spirituale încep 

la ora 19:00 și în ultima zi se termină cu Sf. Liturghie, o scurtă meditație de încheiere și micul 

dejun. Locul de desfășurare al exercițiilor spirituale (acolo unde nu este indicat) va fi stabilit în 

funcție de numărul celor înscriși și de necesități. Rugăm, ca toți preoții să se înscrie până în 31 

ianuarie 2023 la exerciţii spirituale, pentru ca, în cazul în care nu există participanți la vreunul 
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dintre aceste termene, să-l putem informa din timp pe coordonatorul invitat. Dacă cineva 

intenționează să participe în altă parte, îl rugăm să ne anunțe această intenție tot până la 31 ianuarie 

a.c., iar ulterior să ne aducă o adeverință. În fiecare an va exista o limbă în care nu se vor organiza 

exerciții spirituale, pentru ca preoții să se poată întâlni și în acest mod cu ceilalți confrați în preoție. 

În acest an îi rugăm pe preoții de limbă maternă bulgară să se înscrie la unul dintre grupurile 

menționate mai jos. 

• 25-29 septembrie. În limba maghiară, în mănăstirea Surorilor Franciscane din Caransebeș. 

Exercițiile spirituale vor fi conduse de către Excelența Sa Szabolcs Benedek Fekete episcop 

auxiliar de Szombathely. 

• 9-13 octombrie. În limba croată. Exercițiile spirituale vor fi conduse de către Fra Diego 

Deklić OFM, paroh al Parohiei Sf. Anton din Pola. 

• 16-20 octombrie. În limba română, în mănăstirea Surorilor Franciscane din Caransebeș. 

Exercițiile spirituale vor fi conduse de către Excelența Sa Ioan Călin Bot episcop auxiliar 

greco-catolic de Lugoj. 

• 23-27 octombrie. În limba germană, în mănăstirea Surorilor Franciscane din Caransebeș. 

Exercițiile spirituale vor fi conduse de către Dr. Stefan Ulz, preot din Austria. 

 

 
 

Timișoara, 7 decembrie 2022 

 

 
 

      ✠ Iosif 

episcop diecezan 


