
 

Faza diecezană a procesului Sinodal în Dieceza de Timișoara 

⁓ XII. 2021⁓ 

 

1. Rapoarte lunare privind activitatea sinodală în dieceza de Timișoara 

 

Începând cu luna decembrie a anului 2021, pe site-ul diecezan www.gerhardus.ro au fost încărcate 

rapoarte lunare privind activitatea sinodală diecezană. Acestea sunt disponibile atât în limba română, cât și 

în limba maghiară și pot fi consultate la adresa web https://gerhardus.ro/sinod-2021-2023/ (limba română) 

sau https://gerhardus.ro/hu/sinodus-2021-2023/ (limba maghiară). 

Rapoartele lunare pot servi drept punct de plecare, de sprijin dar și încurajare pentru parohiile unde se 

dorește constituirea unor grupuri sinodale. 

 

 

Figura 1,2 Rapoarte diecezane lunare 

 

 

2. Parcursul sinodal – laitmotiv al întâlnirilor decanale și arhidiaconale  

 

În luna decembrie a.c., sinodalitatea a reprezentat tema întâlnirilor pentru decanatele de Timiș, Deta, 

Arad, Vinga dar și arhidiaconatul Banatului Montan. 

În cadrul discuțiilor, preoții au fost invitați să își exprime punctul de vedere cu privire la drumul sinodal; 

de asemenea, aceștia au avut ocazia să prezinte primele rezultate și câteva concluzii primare, ale întâlnirilor 

grupurilor deja formate în parohii; acolo unde au fost formulate puncte de vedere bine argumentate și s-a 

cosiderat necesar, au început să fie deja implementate primele schimbări. 

http://www.gerhardus.ro/
https://gerhardus.ro/sinod-2021-2023/
https://gerhardus.ro/hu/sinodus-2021-2023/


În cadrul ședinței Arhidiaconatului Banatului Montan, una din mărturiile celor prezenți la întâlnire i-a 

aparținut Pr. Veniamin Pălie, preot-paroh al bisericii romano-catolice Reșița I ”Maria Zăpezii” și decan al 

Decanatul de Caraș, care a menționat următoarele: ”Sinodul are trei cuvinte cheie: comuniune, participare 

și misiune; toate cuvintele sunt o mare provocare, atât pentru preoți, cât și pentru credincioși. Aceștia sunt 

invitați să descopere și să adapteze noile metode de evanghelizare. Pentru credincioși, parcursul sinodal 

este privit ușor cu nedumerire. Însă, aceasta este o ocazie foarte bună de a dezvolta propria lor capacitate 

de evanghelizare și slujire, în comunitate. (...) La Reșița există 32 persoane care se implică benevol. Am 

întrebat câțiva membrii ale grupurilor sinodale formate în parohie cum văd ei acest nou concept de 

sonodalitate. Cineva a mărturisit că a primit o viziune nouă; altcineva, că simte că trebuie să își asume mai 

multe responsabilități personale, că aștepările de până acum îi erau zadarnice, fiindcă viața Bisericii are 

nevoie și de implicarea respectivei persoane; o altă persoană a spus că a înțeles că trebuie să devină mai  

activă.” Concluzia pr. Pălie a fost aceea că: ”Sinodul este un adevărat dar al Duhului Sfânt.” 

De asemenea, Pr. Szilvágyi Zsolt, vicar episcopal pentru pastorație și paroh de Timișoara-Iosefin a dorit 

să sublinieze un lucru definitoriu pentru o înțelegere cât mai profundă a ceea ce înseamnă, cu adevărat, 

sinodalitatea: ”Noi nu acum începem sinodalitatea; acum suntem invitați să creștem în spiritul sinodal.” 

 

Figura 3,4 Întâlnire decanate Arad și Vinga 

 



Figura 5,6 Întâlnire decanate Timișoara și Deta 

Figura 7,8,9 Întâlnire Arhidiaconat Banat Montan 

 

 

3. Înființarea de noi grupuri sinodale parohiale 

 

Informațiile confirmate momentan sunt acelea conform cărora comunitățile din Carașova și Moldova 

Nouă au lărgit numărul credincioșilor și colaboratorilor deja implicați în activitatea parohiei, luând naștere 

noi grupuri sinodale. 

 

4. Continuarea întâlnirilor grupurilor sinodale parohiale deja înființate 

Întâlnirile grupurilor sinodale parohiale au continuat și în luna decembrie a.c. Membrii acestor grupuri, 

abandonați ascultării îndemnurilor Duhului Sfânt, au căutat și continuă să caute, cu îndârjire, să răspundă 

provocărilor implicate de cele zece teme propuse în Vademecum. Astfel, anumite roade deja pot fi vizibile, 

iar, anumite idei, odată ajunse la maturitate, pot aduce adevărate schimbări în viața eclezială.  



Figura 10,11 Întâlnire grup ”investitori”, parohia Lugoj 

Figura 12,13 Întâlnire grup tineri, parohia Lugoj 

 

 

 



Fig. 14, 15 Întâlnire grup, parohia Reșița – Govândari  

Fig. 16,17,18 Întâlnire grup, parohia Timișoara - Iosefin 


