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Nr. 317 / 2023  MESAJ PENTRU POSTUL MARE 

 

Postul Mare este un drum care, dacă îl parcurgem bine, poate aduce o adevărată reînnoire în 

viața noastră personală și în viața comunităților noastre. Prin Botez devenim părtași la viața lui 

Cristos. Marele dar al lui Dumnezeu constă în faptul că El merge împreună cu noi pe drumul 

vieții noastre. Adesea nu conștientizăm acest lucru, și Îl credem pe Dumnezeu foarte departe de 

noi. Dumnezeu, însă, ne cheamă din nou și din nou la o întâlnire personală cu El. În această 

întâlnire primim încurajare și putere pentru o convertire sinceră. Există o legătură strânsă între 

botez și Postul Mare: în Botez, omul moare față de păcat și devine părtaș la viața nouă a lui 

Cristos cel înviat. Aceasta însă, la rândul ei, trebuie reînnoită de multe ori în viața noastră. 

Scopul morții noastre față de păcat și al renunțărilor noastre este întotdeauna acela de a intra din 

nou și din nou în viața nouă a lui Cristos cel înviat. Murim față de tot ceea ce împiedică sau 

încetinește acest lucru. O viață mediocră, călduță, nu este plină de puterea reînnoitoare a lui 

Dumnezeu, nu cuprinde în ea bucuria apropierii lui Dumnezeu. De aceea, o asemenea viață nu 

este nici atractivă, nici eficientă pentru a duce iubirea lui Dumnezeu acolo unde este nevoie de 

ea. 

Suntem de foarte multe ori nemulțumiți, și cauza nemulțumirii noastre de multe ori sunt alții sau 

circumstanțele. În timpul Postului Mare să analizăm viața noastră pentru a vedea dacă există 

ceva ce depinde de noi și unde am putea face o schimbare. În tăcerea tabernacolului, Dumnezeu 

ne arată unde trebuie să schimbăm ceva. Să facem din această schimbare un program propriu 

pentru Postul Mare și să facem câte ceva în fiecare zi, cerând ajutorul lui Dumnezeu pentru a ne 

realiza programul. M-a uimit un bărbat căsătorit care a prezentat deja în Miercurea Cenușii 

programul, în care scrisese ce plănuia să facă în fiecare zi a Postului Mare. 

Există două lucruri la care ar trebui să fim atenți în mod special. Primul se referă la noi înșine, al 

doilea se referă la pastorația noastră și la activitățile noastre în general. 

a. Isus, citându-l pe Isaia, afirmă cu tristețe că „inima acestui popor este departe de Mine...” 

(cf Is 29,13) - Să ne ascultăm inimile! Ne rugăm și celebrăm cu gura și cu mintea. Dar inima 

noastră bate pentru El? Sau este valabil și pentru noi că inimile noastre sunt departe de El? 

Totul izvorăște de aici: totul vine din inima omului... (cf Mt 15,19) Dacă ne întoarcem la El cu 

sinceritate, din adâncul ființei noastre, El ne ascultă: El ne ia inima de piatră și ne poate da o 

inimă de carne care bate (cf Ez 11, 19). În timpul Postului Mare să cerem în mod special acest 

har.  

b. Satana, când vede că nu poate să ne îndepărteze în mod direct de la calea lui Dumnezeu, 

încearcă să ne distragă atenția de la obiectivul nostru fundamental. Să observăm prima dintre 

ispitele lui Isus: este clar că ispititorul îi cere ceva bun. „Transformă pietrele în pâine” (cf Mt 

4,3). Nu este aceasta o ofertă minunată? – Pâine pentru popor! Ți-e foame, deci va fi benefic și 

pentru tine. Mai târziu vedem că Isus înmulțește pâinea, dar asta are o cu totul altă semnificație. 
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Acum ispita este să faci ceva bun, dar nu ceea ce te-a trimis Tatăl să faci. Cât de mare este 

această ispită pentru noi toți. „Este în regulă să faci bine, dar nu ceea ce îți cere Dumnezeu să 

faci, acum, în prezent.” Este o ispită atât a vieții noastre personale, cât și a pastorației noastre. 

i. În viața noastră individuală, acesta este modul în care cineva poate justifica de ce nu are o 

relație vie și personală cu Dumnezeu. Pur și simplu nu-și face timp pentru aceasta. Nici nu 

simte nevoia că ar trebui să se convertească. Preotul paroh din Ars nu numai că a predicat 

oamenilor ca să vină la biserică să se roage, dar își petrecea cea mai mare parte a timpului 

acolo, în fața Sfântului Sacrament. Și oamenii au început să vină. 

ii. Facem mult bine, dar acestor lucruri bune adesea le lipsește parfumul Evangheliei. Să 

îndrăznim să ne deschidem Lui și să-L întrebăm despre pastorația noastră, în ce fel a 

planificat El reînnoirea Bisericii Sale? Și care este îndatorirea noastră în această reînnoire, pe 

termen lung, și foarte concret astăzi? 

Vă doresc, dragi frați și surori, ca acest timp al Postului Mare să fie pentru noi toți o etapă 

importantă în a-L urma pe Domnul și un timp de reînnoire a vieții noastre! 

 

                                                       

                  ✠ Iosif-Csaba Pál 

          episcop diecezan 

 

 

Nr. 318 / 2023  ORDINEA SF. LITURGHII PONTIFICALE 

 

a. Consacrarea Catedralei. Cu ajutorul lui Dumnezeu, în data de 22 aprilie, începând cu ora 

10:00, vom consacra Catedrala. Îi invit și îi aștept la această celebrare pe toți confrații mei în 

preoție. Să-i anunțați pe credincioși și să-i încurajați să participe la această sărbătoare. 

b. În Duminica Floriilor voi celebra Sf. Liturghie în biserica parohială din Iratoșu, începând cu 

ora 11:30. 

c. În Joia Mare la ora 10:00 vom celebra Sf. Liturghie de sfințire a uleiurilor în biserica din 

Timișoara-Fabric. În cadrul acestei Sf. Liturghii vom reînnoi, împreună cu clerul diecezan, 

promisiunile făcute la hirotonirea sacerdotală. La finalul Sfintei Liturghii veți primi uleiurile 

sfințite. Vă rugăm să aduceți cu voi cantorii care vor asigura cadrul muzical al Sf. Liturghii de 

sfințire a uleiurilor. 

d. În Vinerea Mare, Celebrarea Patimilor şi Morţii Domnului nostru Isus Cristos o voi oficia 

începând cu ora 17:00 în biserica parohială din Arad-Gai.  

f. În Duminica Solemnității Învierii Domnului, Sfintele Paşti voi celebra Sf. Liturghie în 

penitenciarul din Timișoara, la ora 10:00. 

g. În Duminica Sf. Rusalii, la ora 11:00, în Catedrală va fi celebrată Sf. Liturghie de miruire 

pentru candidații sosiți din parohiile Cetate, Fabric și Fratelia.  

Toate celebrările și Sf. Liturghii vor fi transmise în direct pe pagina de Facebook a Diecezei. 

 

 

Nr. 319 / 2023  CURS PENTRU LOGODNICI 2023 
 

Și în 2023 organizăm cursul central diecezan pentru logodnici cu sprijinul cuplurilor căsătorite 

deja formate. Dorim să îi ajutăm astfel pe acei părinți parohi care nu au în vizor cupluri care se 

pot implica pentru a da mărturie. 

Propunem următoarele date și locații pentru cursul de pregătire pentru logodnici: 

Maria Radna, 14-16 aprilie 2023, în limba maghiară.  

Pentru întrebări și înscrieri, vă rugăm să o contactați pe dna Melinda Baum. Telefon: 074-426-

3467; E-mail: melinda.baum@yahoo.com 

Timișoara, Casa Surorilor Mariane de Schönstatt, 21-23 aprilie 2023, în limba română. 

mailto:melinda.baum@yahoo.com
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Pentru întrebări și înscrieri, vă rugăm să o contactați pe dna Anikó Dotterer-Kiszely. Telefon: 

072-220-9957; E-mail: dokyancy@gmail.com 

Caransebeș, Casa Surorilor Franciscane, 2-4 iunie 2023, în limba română.  

Pentru întrebări și înscrieri, vă rugăm să o contactați pe dna Helena Costescu. Telefon: 077-377-

3004; E-mail: helenacostescu@yahoo.com 

 

Taxa de participare este de 175 Ron de persoană. Prețul include cazare și masă. Termenul limită 

de înscriere: 1 aprilie. 

 

În continuare vă prezint programul elaborat de către Oficiul pentru Pastorația Familiilor, precum 

și câteva mărturii ale participanților la ediții anterioare: 

 

Program: 

Vineri: 

Ora 17.30 – Sosire 

Ora 18.00 – Cina 

Ora 19.00 – Temă introductivă  

Ora 21.30 – Rugăciune de seară 

 

Sâmbătă 

Ora 8.00 – Mic dejun 

Ora 8.45 – Rugăciune de dimineață 

Ora 9.00 – 13.00 - Prelegeri, discuții și exerciții în cuplu, cu pauză  

Ora 13.00 – Prânzul 

Ora 14.00 – 18.00 Prelegeri, discuții și exerciții în cuplu, cu pauză 

Ora 18.00 – Cina 

Ora 19.00 – Aspecte practice legate de cununie și program distractiv în grup  

Ora 21.30 – Rugăciune de seară 

 

Duminică 

Ora 8.00 – Mic dejun 

Ora 8.45 – Rugăciune de dimineață 

Ora 9.00 – 12.00 - Prelegeri, discuții și exerciții în cuplu, cu pauză 

Ora 12.00 – Sf. Liturghie 

Ora 13.00 – Prânzul 

Ora 14.00 – Plecarea 

 

Subiecte abordate și discutate în timpul cursului pentru logodnici: 

I. Căsătoria în Sfânta Scriptură 

II. Sacramentul căsătoriei 

III. Decizii comune și Iertarea  

IV. Timp de calitate & Comunicarea 

V. Sexualitate 

VI. Copiii în familie 

 

În urma celor șapte cursuri de până acum constatăm că zâmbetul logodnicilor a devenit mai 

profund, lumina din ochii lor aratând că semnele de întrebare preexistente s-au estompat, unele 

chiar au dispărut… Iau naștere prietenii, care sperăm să înflorească și să aducă roade, la fel ca și 

căsătoriile lor!  

La aceste întâlniri discutăm cu sinceritate și deschidere despre mărunțișurile din viața de zi cu zi, 

din zilele „cenușii” și „colorate” ale vieții. Aspecte cotidiene precum comunicarea, iertarea, 

timpul de calitate petrecut împreună, deciziile comune, sexualitatea, căsătoria ca sacrament, 

mailto:dokyancy@gmail.com
mailto:helenacostescu@yahoo.com
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copiii în familie sunt abordate cu profunzime și cu exemple concrete din viața unor cupluri, care 

cu drag oferă o părticică din experiența lor de oameni căsătoriți.  

Nu putem decât să încurajăm tinerii să nu le fie frică de căsătorie! Pregătirea pentru căsătorie, 

cursul de logodnici este o ocazie benefică pentru a se deschide mai mult unul către celălalt, 

pentru a învăța să comunice mai profund atât între ei cât și cu Creatorul nostru, oferă 

oportunitatea de a se cunoaște mai bine, de a auzi și vedea că nu sunt singuri, că există și alți 

tineri și cupluri căsătorite de mai mult timp, care se confruntă cu probleme asemănătoare lor și 

…întotdeauna există soluții pentru toate. 

 

Câteva gânduri, mărturii de la tinerii, care au „absolvit” deja cursurile pentru logodnici: 

 

„Nu avem cuvinte suficiente să vă mulțumim pentru toată răbdarea, căldura și învățăturile 

transmise. Deși primul gând a fost «of, trebuie sa mergem și la chestia asta 7 săptămâni», ne-am 

schimbat atitudinea după nici 20 de minute la prima întâlnire. Cursurile au fost bine structurate 

iar persoanele ce au vorbit au avut deschidere și un mesaj puternic de transmis. Temele au atins 

toate aspectele ce trebuie discutate pentru a construi o bază solidă pentru o relație de durată. Ca 

dovadă, după fiecare curs dezbăteam tema zilei în drum spre casă și am ajuns să abordăm 

subiecte pe care în mod normal nu le discutam.” (G + C) 

 

„Din acest curs am învățat să vorbim mai mult între noi lucruri mai sufletești, să dăm mai multă 

atenție nevoilor celuilalt. Sperăm să țineți asemenea cursuri pentru cât mai mulți tineri, care 

doresc să pornească pe acest frumos drum al căsătoriei.” (H + F) 

 

,,Câteva lucruri, care pentru noi au ieșit în evidență la acest curs: în relația noastră suntem trei: 

noi doi și Dumnezeu, cea mai importantă persoană în viețile noastre este soțul/soția, 

comunicarea, respectul, bunătatea trebuie să facă parte dintr-o familie, să acordăm timp unul 

altuia și să avem activități comune.” (A + G) 

 

„Provenim din familii destrămate, cu probleme. Acest curs ne-a făcut să realizăm cât este de 

importantă comunicarea, apropierea unul față de celălalt și apropierea față de Dumnezeu”. (A + 

A) 

 

„Sunteți ca o familie aici și ne faceți să simțim că facem parte din ea.” (D + R) 

 

Mărturiile lor subliniează faptul că, într-adevăr, este nevoie de o pregătire spirituală înainte de 

căsătorie și să nu renunțăm, chiar dacă nu este simplu și ușor. 

Noi încercăm doar să folosim talanții primiți de la Domnul pentru pregătirea, îndrumarea 

logodnicilor, înainte ca ei să primească Sacramentul Sfintei Căsătorii. Recunoaștem că și nouă 

ne-ar fi fost de mare folos o asemenea pregătire înainte de a ne căsători. 

 

Biroul pentru Pastorația Familiilor 

 
 

Nr. 320 / 2023    ORDINEA COLECTELOR ANUALE CERUTE DE SFÂNTUL SCAUN 
 

Și în acest an, la fel ca în fiecare an, vor avea loc colecte organizate în beneficiul Sfântului 

Scaun, după cum urmează: 

a. În Vinerea Mare, 7 aprilie, vom organiza colecta pentru Țara Sfântă. Îi rog pe confrații în 

preoție, ca să anunțe colecta pentru Țara Sfântă nu numai în Vinerea Mare, ci să încerce să 

comunice acest îndemn la cât mai multe persoane, pentru a-i ajuta pe frații noștri mult încercați 

și cu contribuții individuale. Vă rog să trimiteți Ordinariatului Episcopal sumele încasate, 

împreună cu colecta, până cel târziu la data de 15 mai. 
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b. Bine-cunoscuta colectă Obolus Sancti Petri (Obolul sf. Petru) o vom organiza cu ocazia 

sărbătorii Sf. Apostoli Petru și Paul, în 29 iunie. Sumele încasate vă rog să le trimiteți 

Ordinariatului Episcopal până cel târziu la data de 15 iulie. 

 

 

Nr. 321 / 2023  ȘEDINȚE ARHIDIACONALE 
 

În perioada 25-27 aprilie vom organiza ședințele preoțești din Arhidiaconate, în cadrul cărora vor 

fi discutate și dezbătute părțile referitoare la pastorație ale exortației apostolice Evangelii 

Gaudium. 

1. - în data de 25 aprilie, Arhidiaconatul de Timiș. Întâlnirea va începe cu Sf. Liturghie în 

biserica Ordinului Piarist la ora 10:00. 

2. - în data de 26 aprilie, Arhidiaconatul de Mureș. Întâlnirea va începe cu Sf. Liturghie în 

biserica din Chișineu-Criș la ora 10:00. 

3. - în data de 27 aprilie, Arhidiaconatul Banatului Montan. Întâlnirea va începe cu Sf. Liturghie 

în biserica din Caransebeș la ora 11:00. 

 
 

Nr. 322 / 2023  JUBILEU DE DIAMANT - 60 DE ANI DE PREOȚIE 

 

Îl salut cu mare drag pe confratele nostru, Msgr. Gheorghe (Djuka) AUGUSTINOV, care în 

acest an își sărbătorește acest deosebit Jubileu de preoție. Bunul Dumnezeu să îi dăruiască multă 

sănătate, putere trupească și sufletească pentru ca viața sa să fie în continuare dedicată 

preamăririi lui Dumnezeu și slujirii semenilor noştri. Să ne rugăm pentru el! 

 

Timișoara, 7 martie 2023 

 

                                                       

                  ✠ Iosif-Csaba Pál 

          episcop diecezan 
 

 

 

 


