
Faza diecezană a procesului Sinodal în Dieceza de Timișoara 

⁓ X. 2021⁓  

1. Ședință în Ordinariatul Episcopal Timișoara 

Joi, 14 octombrie, începând cu ora 10.00, a avut loc o întâlnire, organizată de Excelența Sa Iosif Csaba 

Pál, Episcop diecezan, cu arhidiaconii, decanii, reprezentanții diferitelor domenii de pastorație (adulți, 

familii, tineri etc.), ai mișcărilor ecleziale și ai asociațiilor. Tema dezbaterilor a fost prima etapă, 

respectiv faza diecezană a parcursului sinodal inițiat de Papa Francisc: ascultarea și consultarea 

Bisericilor locale, etapă care se va încheia în aprilie 2022. Excelența Sa, Iosif Csaba Pál, a prezentat 

ideile principale din Documentul pregătitor al sinodului, subliniind că nu rezultatul acestui drum sinodal 

va fi cel mai important, ci faptul ca persoanele din cler și laicii din Dieceza noastră vor putea să învețe 

acest mod de interacțiune, al sinodalității, de a asculta și de a merge împreună. Întrebările și temele de 

discuții au fost prezentate de către pr. Zsolt Szilvágyi, vicar episcopal pentru pastorație, și numit de către 

părintele Episcop Pál, în cadrul acestei întruniri, în calitatea de responsabil și coordonator pentru 

desfășurarea etapei diecezane a parcursului sinodal. A fost propus ca până în data de 15 februarie 2022 

fiecare parohie și diferitele grupuri, asociații, mișcări, să facă un referat de maxim 5 pagini, pe care să îl  

trimită la Ordinariatul Episcopal, unde pe baza acestora se va întocmi un referat de nivel diecezan. 



2. Deschiderea solemnă a etapei diecezane al drumului sinodal la Timișoara 

În data de 17 octombrie 2021, în biserica Millennium din Timișoara-Fabric a fost celebrată Sf. 

Liturghie de deschidere a etapei diecezane a parcursului sinodal. Cuvântul syn-hodos înseamnă a merge 

împreună. Excelența Sa Iosif Csaba Pál, episcop diecezan a precizat că acesta este stilul Bisericii în toate 

domeniile sale, începând cu Biserica universală, și continuând în dieceze, parohii și cu cele mai mici 

comunități. La sfârșitul Sf. Liturghii, Episcopul Diecezan a prezentat modalitățile practice de desfășurare 

a etapei diecezane a sinodului, precizând că sarcina organizării acestei faze revine în primul rând 

decanilor și responsabililor deferitelor domenii de pastorație, mișcărilor și asociațiilor. Episcopul 

Diecezei a menționat, ca sugestie, ca în parohii credincioșii să se împartă în grupuri mici de 7-8 persoane, 

astfel încât nimeni să nu fie exclus și întrebările celor zece teme propuse de Vademecum să fie discutate 

de cât mai multă lume. Sf. Liturghie s-a încheiat cu rostirea rugăcunii pentru drumul sinodal. 

 

3. Ghid oficial pentru ascultare și discernământ în Bisericile locale: Vademecum și Document 

pregătitor 

În cursul lunii octombrie au fost distribuite către parohii Ghidul oficial pentru ascultare și 

discernământ și Documentul pregătitor al celei de-a XVI-a Adunări Generale Ordinare a 

Sinodului Episcopilor, documente ce sunt complementare și trebuie citite în tandem. În special 

Vademecumul oferă sprijin practic persoanei (persoanelor) de contact la nivel diecezan (sau echipei) 

desemnate de episcopul diecezan, pentru a pregăti și a aduna Poporul lui Dumnezeu, astfel încât membrii 

săi să poată da glas experienței lor în Biserica lor locală. Această invitație mondială adresată tuturor 



credincioșilor este prima fază a celei de-a XVI-a Adunări Generale Ordinare a Sinodului Episcopilor, a 

cărei temă este ”Pentru o Biserică Sinodală: comuniune, participare și misiune”. 

 

4. Curs de formare a laicilor – on line 

În data de 22 octombrie 2021, începând cu ora 18.00, pe platforma Zoom, a avut loc o nouă întâlnire 

în cadrul cursului de laici, având ca temă: Dorință după reînnoirea Bisericii. Drumul sinodal în 

Biserică, referent fiind Excelența Sa Iosif Csaba Pál, Episcop diecezan, și pr. Zsolt Szilvágyi, vicar 

episcopal, paroh de Timișoara IV Iosefin. 



5. Scrisoare Circulară VII./2021 

În data de 22.10.2021, Excelența Sa Iosif Csaba Pál, episcop diecezan romano-catolic de Timișoara 

a emis o Scrisoare circulară în limbile maghiară, română și germană, ce cuprinde majoritar informații cu 

privire la Sinodalitate. De asemenea, Scrisoarea circulară dispune și de trei Anexe: Anexa I. Cele zece 

teme cu cinci întrebări auxiliare (sugestii pentru discuții în grupuri mici); Anexa II: Extras din 

exortația apostolică Amoris laetitia a Sf. Părinte Papa Francisc, cu privire la Dialog; Anexa III: 

Rugăciune pentru drumul sinodal. 

 

 

 


