
 

Faza diecezană a procesului Sinodal în Dieceza de Timișoara 

⁓ XI. 2021⁓ 

 

1. Un nou banner pentru site-ul diecezan  

 

Începând cu luna noiembrie, site-ul diecezan, cu versiunea în lb. română, https://gerhardus.ro/, lb. 

maghiară https://gerhardus.ro/hu/ și lb. germană https://gerhardus.ro/de/ s-a îmbogățit cu un nou 

banner, ce are ca imagine reprezentativă logo-ul drumului sinodal 2021-2023, astfel încât accesul 

fiecărui credincios la informație să fie facilitat. Acest logo conține câteva elemente-cheie: un copac 

mare, maiestuos, plin de înțelepciune și lumină, care se întinde spre cer, reprezentând un semn de 

profundă vitalitate și speranță, care exprimă crucea lui Cristos. Ea poartă Euharistia, care strălucește 

ca soarele. Ramurile orizontale, deschise ca niște mâini sau aripi îl sugerează, în același timp, pe Duhul 

Sfânt. Cele 15 siluete, aflate în mișcare, însumează  întreaga noastră umanitate în diversitatea ei de 

situații de viață de generații și origini. Acest aspect este întărit de multiplicitatea culorilor strălucitoare 

care sunt ele însele semne de bucurie. Nu există o ierarhie între acești oameni care sunt toți pe același 

picior: tineri, bătrâni, bărbați, femei, adolescenți, copii, laici, religioși, părinți, cupluri, singuri; 

episcopul și călugărița nu sunt în fața lor, ci printre ei. Linia de bază orizontală: „Pentru o Biserică 

sinodală: comuniune, participare și misiune” merge de la stânga la dreapta în direcția acestui marș, 

subliniindu-l și întărindu-l, pentru a încheia cu titlul „Sinodul 2021 - 2023”, punctul culminant care 

sintetizează întregul. (sursa: https://www.synod.va/en/news/synod-official-logo2.html) 

https://gerhardus.ro/
https://gerhardus.ro/hu/
https://gerhardus.ro/de/
https://www.synod.va/en/news/synod-official-logo2.html


 

 

Odată accesat bannerul, sunt oferite informații cu privire la: 

1) Documente: 

a) documente pregătitoare sinodului, vademecum-ul, ambele în format descărcabil .pdf; 

b) logo-ul drumului sinodal; 

c) etapele desfășurării sinodului; 

d) resurse pentru conferințe episcopale, în format descărcabil .pdf; 

e) evenimente cu privire la sinodalitate, ce au avut loc la nivel global; 

f) materiale de pregătire din Dieceza de Timișoara. 

2) Rugăciunea pentru drumul sinodal; 

3) Deschiderea solemnă a etapei diecezane a drumului sinodal, la Timișoara; 

4) Un video, disponibil la adresa web https://www.youtube.com/watch?v=n_teKGnoLzM, în care 

E.S. Iosif Csaba Pál, discută despre Sinod si Sinodalitate în cadrul cursului pentru laici, la care 

participă peste 80 persoane din întreaga dieceză. 

 

 

 

2. Grupuri de discuții sinodale 

Începând cu luna noiembrie, în dieceza de Timișoara au început să se formeze grupuri de discuție 

cu privire la cele 10 teme propuse în Vademecum, pentru drumul sinodal (și/sau, după caz, alte teme 

relevante pentru parohii).  

 

https://www.youtube.com/watch?v=n_teKGnoLzM


 

Astfel, au fost constituite grupuri cu membrii corului, consiliului parohial, grupelor de tineret. 

De asemenea, au fost întemeiate grupe de discuție și pentru antreprenori și profesori din localitate.  

 

Acest lucru a fost menționat și de E.S. Iosif Csaba Pál, episcop diecezan, în cadrul Scrisorii 

Circulare nr. 1677/2021: ”Acum, că am pornit pe drumul sinodal, vedem din ce în ce mai clar nevoia 

ca Isus să se nască din nou și din nou nu numai în viața noastră, ci și în comunitățile noastre, să se 

nască în legăturile dintre oameni, în relațiile umane. Discuțiile sinodale în spirit de rugăciune pot 

fi de mare ajutor în acest sens. Văd că în unele parohii viața a devenit mai intensă din cauza acestor 

întâlniri. Unul dintre parohi, de exemplu, a relatat că a început aceste discuții cu membrii corului, 

cu consiliul bisericesc, cu grupurile de tineret, dar s-au format și grupuri pentru antreprenori și 



profesori. Toate acestea sunt posibilități de reînnoire.”Astfel de grupuri au fost constituite în 

comunitățile din Oțelu-Roșu, Lugoj, Timișoara (ex: grupa de tineret Tekmek). 

 

 

 

 


