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I. / 2023 
 
 
Nr. 36 / 2023  TIMPUL POSTULUI MARE 
 
În data de 22 februarie începe Postul Mare, un timp de convertire și reînnoire constantă, la care 
ne îndeamnă Evanghelia. Prin urmare, este bine să ne pregătim cu mult timp înainte, realizând un 
adevărat program de reînnoire pentru noi înșine și pentru comunitate. 
 
Nr. 37 / 2023  CONSILIUL PRESBITERAL 
 
În data de 21 februarie, la ora 10:00, la sediul Ordinariatului Episcopal, va avea loc ședința de 
primăvară a Consiliului Presbiteral. În aceeași zi, la ora 11:30 are loc o întâlnirea arhidiaconilor 
și decanilor. Îi aștept cu drag. 
 
 
Nr. 38 / 2023  MIRUIRI 
 
Sâmbătă, 6 mai, aș dori să mă întâlnesc la Timișoara cu toți tinerii care în acest an se vor mirui. 
Această întâlnire face parte din pregătirea lor pentru Sf. Mir. Întâlnirea o vom organiza împreună 
cu Centrul Diecezan de Tineret, oferindu-le tinerilor un program adecvat. Locul de desfășurare al 
întâlnirii este Catedrala. Activitățile în grupuri mici vor fi organizate în Catedrală, în Centrul de 
Tineret și în alte locații centrale. Îi invităm pe toți tinerii să participe la această întâlnire. Îi rog pe 
preoți să trimită lista tinerilor candidați la miruire și un scurt raport despre pregătirea lor la 
Ordinariatul Episcopal până în data de 31 martie. Preoții parohi să obțină aprobarea părinților, 
pentru ca astfel să fie respectate prevederile legate de protecția datelor personale (GDPR). 
Persoanele care au împlinit vârsta de 18 ani trebuie să își dea singure consimțământul. 

a. Înscrierile pentru concertul festiv (și atelierele) formației Gen Verde, care va avea loc în 
data de 6 mai începând cu ora 18:00 în Sala Capitol din Timișoara, se pot face până în data de 1 
februarie, așa cum am anunțat în scrisoarea trimisă pe e-mail la sfârșitul lunii decembrie. 
Cererile ulterioare pot fi acceptate doar în funcție de numărul de locuri rămase libere. Aceasta 
este valabil și pentru participarea la concert a candidaților la Sf. Mir.  
 
 
Nr. 39 / 2023  RÂNDUIALA CONFERIRII SF. MIR ÎN ACEST AN 
 

1. Lipova 14 mai 
2. Timișoara III. Elisabetin 20 mai 
3. Parohia Personală Bulgară  21 mai 
4. Timișoara IV. Iosefin 27 mai 
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5. În Dom, pentru parohiile Fratelia, Fabric și 
Cetate 

28 mai 

6. Sânnicolau Mare 03 iunie 
7. Cenad și Beba Veche 11 iunie 
8. Periam și Sânpetru Mic 17 iunie 
9. Lugoj 02 iulie 
10. Zimandu Nou 02 iulie 
11. Anina 09 iulie 
12. Mailat și Mănăștur 16 iulie 
13. Clocotici 16 iulie 
14. Otelec 23 iulie 
15. Bocșa 30 iulie 
16. Pâncota 19 august 
17. Nădlac 20 august 
18. Vodnic 20 august 
19. Moldova Nouă și Sfânta Elena 03 septembrie 
20. Timișoara V. Mehala 17 septembrie 

 
 
 
Nr. 40 / 2023  VIZITE CANONICE 
 
Conform planului, în anul 2023, vor avea loc vizite canonice în următoarele parohii: 
 

1. 22-23 mai Băile Herculane 
2. 25-26 Bocșa 
3. 5-6 iunie Nădlac 
4. 26-27 Carașova 
5. 21-22 septembrie Făget 
6. 11-12 octombrie Gârnic 
7. 30-31 Oțelu Roșu 
8. 6-7 noiembrie Oravița 
9. 9-10 Lupac 

 
Modul de desfăşurare a vizitelor canonice: 
Cel mai frumos lucru în cazul miruirilor și al vizitelor canonice este dacă vedem creștini fericiți 
cu fețe luminoase, care pot da mărturie cu viețile și cuvintele lor despre faptul că este un lucru 
minunat să trăiești cu Dumnezeu și să fii membru activ al unei comunități care Îl are în centru pe 
Cristos. Credincioşii vor trebui să fie pregătiţi în mod corespunzător: să știe ce înseamnă 
Biserica, dieceza, ce rol are, în acest context, episcopul, preotul, credinciosul laic. 
1. În ziua lucrătoare premergătoare vizitei canonice, începând cu ora 9:00, directorul econom, un 
membru al biroului economic și contabila arhidiaconatului vor revizui biroul, contabilitatea, 
dosarele personalului și documentele legate de imobile. 
2. În prima zi a vizitei canonice, Sf. Liturghie de seară va începe la ora 17:30. La începutul Sf. 
Liturghii mă salută preotul paroh și cel mult încă o persoană. Sunt prezenți: decanul, secretarul 
episcopului sau locțiitorul acestuia. 
3. La Sf. Liturghie să fie prezenți copiii parohiei. Cu ei mă voi întâlni scurt după Sf. Liturghie. 

i. De asemenea, vreau să-l cunosc personal pe responsabilul (declarat) al ministranților. 
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4. După aceea, mă întâlnesc cu tinerii (pentru aceasta trebuie să fie prevăzută o oră, de la 19:00 
la 20:00). 

i. În mod special doresc să mă întâlnesc cu cele două persoane tinere de contact solicitate de 
Centrul Diecezan de Tineret. De obicei este prezent un membru al biroului pentru tineret. 

5. La ora 20:00 – Cina. Aceasta să fie una simplă. Dacă parohul așa consideră, la cină pot fi 
invitaţi şi preoţii altor confesiuni sau reprezentanții autorităţilor locale. 
6. Pot dormi în parohie sau mă pot întoarce acasă, în funcție de nevoie sau cum consideră de 
cuviință parohul. Din parohiile aflate în apropiere mă voi întoarce acasă. 
7. În cea de-a doua zi, înainte de masă voi vizita biserica și casa parohială și voi sta de vorbă cu 
parohul. 
8. Voi vizita o filială, unde în jurul orei 12:00 voi celebra o Sf. Liturghie. 
9. După-amiaza sunt prezenți în mater vicarul episcopal, secretarul episcopal sau locțiitorul 
acestuia, un membru al biroului pentru pastorația familiilor. Mă întâlnesc: 

i. cu membrii diverselor asociații și mișcări ecleziale, dacă există (dacă este posibil la sediul 
lor, dacă nu există sediu, atunci în casa parohială sau în biserică) 
ii. cu angajații parohiei. Pot fi chemați și colaboratori, nu numai personalul angajat. 

- Să fie prezenți și participanții la cursul pentru formarea adulților. 
10. Seara mă voi întâlni cu membrii consiliului bisericesc. Sunt prezenți vicarul episcopal, 
secretarul episcopal sau locțiitorul acestuia (care ia notițe și pregătește procesul verbal), un 
membru al biroului pentru pastorația familiilor. 
11. După cină mă întorc acasă.  
12. La sfârșit va fi întocmit un document. 
 
Pentru data de 15 mai îi invit cu drag la Ordinariatul Episcopal pe toți preoții parohi la care este 
planificată în acest an vizită canonică. De asemenea, la această întâlnire îi aștept și pe decani. 
 
 
Nr. 41 / 2023  CÂTEVA PROGRAME MAI ÎNSEMNATE 
 

În cele ce urmează, enumăr câteva programe mai însemnate și termene, pentru ca să le puteți nota 
în propria agendă. 

 
7 februarie Întâlnirea preoților și persoanelor 

consacrate  
Biserica Ordinului Piarist și 
Liceul Gerhardinum 

11-19 februarie Săptămâna Căsătoriei În parohii 

22 februarie  
(9:00-14:00) 

Zi de reculegere spirituală pentru 
angajații Episcopiei în Centrul Diecezan 
de Tineret. Pot participa și angajații 
parohiilor. Programul spiritual este 
condus de Pr. Augustin Bărbuț, paroh de 
Oravița 

Lista celor care doresc să 
participe trebuie anunțată la 
Secretariatul Episcopal până 
la data de 15 februarie.  

25 februarie 
(10:00-16:00) 

Zi de reculegere spirituală pentru 
animatori adulți  

Parohia Iosefin 

4 martie Întâlnirea în limba română a familiilor în 
timpul Postului Mare  

Biserica din Fabric 

4 martie Întâlnirea în limba maghiară a familiilor 
în timpul Postului Mare 

Parohia Chișineu-Criș  

11 martie Zi de reculegere spirituală în Postul 
Mare pentru familii în limba maghiară  

Parohia Iosefin 
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11 martie Zi de reculegere spirituală în Postul 
Mare pentru familii în limba română 

Arad-Centru 

18 martie Zi de reculegere spirituală în Postul 
Mare pentru familiile Arhidiaconatului 
Banatul Montan în limba română  

Reșița II. 

31 martie Până la această dată trebuie înaintată 
lista nominală a candidaților la Sf. Mir și 
raportul despre pregătirea lor pentru anul 
2023 la Ordinariatul Episcopal 

 

1 aprilie Zi de reculegere spirituală pentru tineret  Maria Radna 

22 aprilie Tabără de o zi pentru ministranții din 
Arhidiaconatul de Timiș  

Locația va fi anunțată ulterior 

25-27 aprilie Ședințele arhidiaconatelor  

29 aprilie Tabără de o zi pentru ministranții din 
Arhidiaconatul Banatul Montan 

Locația va fi anunțată ulterior 

1-7 mai Festival Internațional Ecumenic al 
Tineretului 

Timișoara 

6 mai  

(14:00-21:00) 

Întâlnire cu candidații la mirungere Timișoara 

15 mai Întâlnire cu acei parohi și decanii lor, 
unde sunt planificate vizite canonice 

Sala festivă a Ordinariatului 
Episcopal 

24 mai Seara de rugăciune a tinerilor în cadrul 
novenei de Rusalii în Catedrală, cu 
participarea grupurilor de tineret din 
Arhidiaconatul de Timiș 

Catedrala 

29 mai Liturghie pontificală pentru mișcările 
ecleziale, urmată de seară de rugăciune  

Catedrala  

1 iunie Până la această dată trebuie anunțat la 
Ordinariatul Episcopal, dacă cineva nu 
dorește să comande atâtea calendare de 
perete pentru anul 2024 ca și pentru anul 
2023. (În caz contrar, ultima comandă va 
rămâne valabilă și pentru anul viitor) 

 

13-15 iunie Ședințele arhidiaconatelor  
17 iunie Pelerinajul ministranților la Maria Radna  
22-25 iunie  Tabără pentru familii în limba română Rusca Montana 
24 iunie Sfințirea diaconilor permanenți  Catedrala 
1 iulie Hirotonire întru preot Catedrala 
3-7 iulie Tabără de tineret Locația va fi anunțată ulterior 
   
23 iulie Ziua Mondială a Bunicilor și a 

Vârstnicilor 
Programe în parohii 
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26 iulie Pelerinajul bunicilor și al vârstnicilor la 
Maria Radna 

 

31 iulie Tabără de o zi pentru tineret  Pecica 

1-6 august Ziua Mondială a Tineretului Lisabona 

25-27 august Tabără pentru familii în limba maghiară  Rusca Montana  

11-13 septembrie Zilele pregătitoare pentru anul pastoral Timișoara 

1 octombrie Până la această dată trebuie înaintate la 
Ordinariatul Episcopal programele mai 
mari ale parohiilor, planificate pentru 
prima jumătate a anului următor, în 
vederea pregătirii eventualelor proiecte. 

 

5-7 octombrie Zilele Pastorale Diecezane Timișoara (Casa Kolping) 

7-8 noiembrie 
(sosire în data de 6 
seara) 

Formare pentru lucrătorii în pastorația de 
tineret 

Timișoara-Marienheim 

11 noiembrie Sfințire de diacon Catedrala 

16-18 noiembrie „Împreună pentru Europa” – Întâlnire 
ecumenică 

Hotel „Timișoara”  

2 decembrie Întâlnirea Arhidiaconală de Tineret cu 
prilejul aprinderii primei lumânări de 
Advent 

Clocotici 

5-7 decembrie Ședințele arhidiaconatelor  

15 decembrie Până la această dată trebuie înaintate la 
Ordinariatul Episcopal planificarea 
lucrărilor de construcție și renovare și 
programele mai mari ale parohiilor, 
planificate pentru cea de-a doua jumătate 
a anului următor. 

 

 
 
Nr. 42 / 2023  CERERI DE TRANSFER 
 
Îi rog pe acei confrați în Preoție care, din anumite motive, ar dori să fie transferați într-o altă 
parohie, să comunice în scris Ordinariatului Episcopal această intenție până în data de 31 martie 
2023. 
 
 
Nr.  43 / 2023  SĂPTĂMÂNA CĂSĂTORIEI 

 
Cateheza trebuie să se îndrepte din ce în ce mai mult către familii. Din ce în ce mai multe parohii 
realizează faptul că un mare procent dintre copiii de la Prima Sf. Împărtășanie, dar și mai mulți 
dintre tinerii miruiți, părăsește biserica dacă nu există în familie un fundament puternic al 
credinței. Trebuie să oferim familiilor tot sprijinul de care au nevoie, pentru ca, întăriți în 
credință, iubire și fidelitate, să poată crește o generație în care putem avea încredere. În secolul 
trecut nu a existat o tradiție sau o metodă exactă pentru activitățile speciale cu şi pentru familii. 
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Atunci nu s-a văzut acest lucru ca fiind atât de necesar. Familiile au fost susținute în multe 
privințe de comunitatea satului, care a fost clădită pe tradiții creștine. Astăzi, în schimb, este 
nevoie de comunități familiale, astfel încât în vârtejul forțelor negative să existe o comunitate 
care să-i ajute să trăiască conform adevăratelor valori. Am putut vedea anul trecut la Întâlnirea 
Mondială a Familiilor că familiile au dat mărturie despre cât de mult au fost ajutate de 
comunitatea familiior, de parohie și de preot. Multe familii au exprimat că fără acest ajutor nu ar 
fi putut să rămână în unitate de iubire sau să treacă peste câte o dificultate majoră. Și noi trebuie 
să profităm de orice posibilitate pentru a ajuta familiile. O astfel de posibilitate, inițiativă este și 
seria Săptămânii Căsătoriei. Pentru organizarea acesteia se găsesc o mulțime de oferte și 
oportunități pe internet și pe site-ul Diecezei noastre. Este important să alegem una sau două 
inițiative și să pornim cu acestea. Dacă familiile le consideră atractive, în anii următori chiar ele 
vor deveni inițiatori creativi. Săptămâna Căsătoriei este organizată în Dieceza noastră în perioada 
11-19 februarie.  
Vezi: https://www. facebook.com/pastoratia.familiilor.timisoara/ 
 
 
Nr. 44 / 2023  CONFRAȚI CARE SERBEAZĂ DIFERITE JUBILEE ÎN 2023 

 
JUBILEUL DE AUR LA 50 DE ANI DE PREOȚIE 
 
HOLLSCHWANDTNER Josef  29.04.1973 

JUBILEUL DE ARGINT LA 25 DE ANI DE PREOȚIE 
  
CIOCIAN Călin   27.06.1998 

CZEGLÉDI Ferenc  27.06.1998 

MATIEȘ Marin   27.06.1998 

Îi salut cu mare drag pe confrații noștri, care în acest an își sărbătoreșc jubileul de preoție. Bunul 
Dumnezeu să le dăruiască multă sănătate, putere trupească și sufletească pentru ca viața lor să fie în 
continuare dedicată preamăririi lui Dumnezeu și slujirii semenilor noştri. Să ne rugăm pentru ei! 

 
Timișoara, 20 ianuarie 2023 
 

                                                       
                  ✠ Iosif 

 episcop diecezan 
 
 
 
 
 


