
 

Faza diecezană a procesului Sinodal în Dieceza de Timișoara 

⁓ II. 2022⁓ 

 

1. Rapoarte lunare privind activitatea sinodală în dieceza de Timișoara 

 

În cursul lunii februarie 2022 au fost încărcate pe site-ul diecezan rapoartele lunare privind 

activitatea sinodală desfășurată în luna ianuarie a anului 2022. 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), https://gerhardus.ro/hu/sinodus-2021-2023/ (limba maghiară) și 

https://gerhardus.ro/de/synode-2021-2023-fuer-eine-synodale-kirche/ (limba germană). 

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

se dorește constituirea unor grupuri sinodale. 

Figura 1-3 Rapoarte diecezane lunare 
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2. Continuarea discuțiilor grupurilor sinodale înființate la nivelul Ordinariatului Episcopal 

 

În data de 07.02.ac și 21.02.ac au avut loc, în cadrul Ordinariatului Episcopal, două noi întâlniri 

de discuție privind sinodalitatea. 

Astfel, în prima întâlnire au fost discutate temele 2 și 3 propuse în Vademecum: Ascultarea și 

Vorbirea. Cu privire la Ascultare, întrebarea principală la care s-a încercat a i se răspunde a fost: 

Cum ascultăm noi?. În ceea ce privește cea de-a doua temă discutată, Vorbirea, întrebarea 

principală căreia s-a dorit a i se răspunde a fost: Cum vorbim noi? 

În cadrul celei de-a doua întâlniri, temele discutate au fost temele 4, 5 și 6: Celebrare,  

Împărtășirea responsabilității cu privire la misiunea noastră comună și Dialogul în Biserică și 

societate. Întrebările la care participanții grupurilor au căutat răspunsuri au fost: Cum sărbătorim 

credința noastră? Cum am putea să îndeplinim mai bine misiunea noastră de creștin? Și Care 

sunt locurile și mijloacele de dialog în cadrul Bisericii noastre locale? Ce experiențe de dialog și 

comunicare avem noi? 

Cu privire la toate aceste teme, membrii celor patru grupuri de discuție au relatat diferite 

experiențe personale legate de modul prin care Dumnezeu le vorbește prin voci pe care uneori le 

ignoră, au încercat să găsească și soluții aplicabile în vederea unei mai bune ascultări a episcopului, 

preoților, persoanelor consacrate, dar și a laicilor, au exprimat bucuria de a trăi viața de creștin 

împreună cu ceilalți, bucuria de a sluji,  menționând și diferite experiențe de dialog și comunicare. 

Totodată, ținând cont de invitația lansată în Vademecum, aceea ca tuturor persoanelor să li se 

acorde invitația de a vorbi în mod curajos, candid, în libertate, adevăr și caritate, membrii 



grupurilor de discuție au menționat câteva elemente care, din punctul lor de vedere îi împiedică să 

își exprime punctul de vedere în Biserica locală și în societatea contemporană 

 

Figura 9-14 Întâlnire sinodală grup angajați Ordinariat Episcopal, 21.02.2022 

 

3. Despre parcursul sinodal – Interviuri cu pr. Mihail-Titi Dumitresc și pr. László 

Wonerth 

 

În luna februarie a.c, pr. Mihail-Titi Dumitresc, Arhidiacon al Banatului Montan și paroh de 

Lugoj și pr. László Wonerth, paroh in solidum de Lugoj au relatat, în cadrul unui interviu, câteva 

experiențe privind parcursul sinodal. În cadrul acestor interviuri au fost oferite informații despre 

următoarele aspecte:   



• câte grupuri au luat ființă în parohie și în filiale; 

•  ce fel de teme au reușit să le discute până în prezent; 

•  modul în care se implică credincioșii; 

•  care a fost cea mai frumoasă experiență de până acum. 

Interviurile sunt disponibile pe canalul de Youtube al Episcopiei Romano-Catolice de Timișoara 

(https://www.youtube.com/channel/UCHzWTNd4-I-P-DLjem4kE7w), în limbile română, 

maghiară și germană, la adresa web: 

✓ https://www.youtube.com/watch?v=9rIWZ8EncCY (limba română) 

✓ https://www.youtube.com/watch?v=mhZTT7cQvI0 (limba maghiară) 

✓ https://www.youtube.com/watch?v=KlYtJ0todBQ (limba germană) 

Figura 15 Interviuri despre parcursul sinodal  

 

 

4. Ședința ordinară a Consiliului Presbiteral (Senatul Preoțesc) în cadrul Ordinariatul 

Episcopal 

 

În data de 15 februarie a avut loc în cadrul Ordinariatului Episcopal al Diecezei Romano-Catolice 

de Timișoara  (Str. Augustin Pacha Nr. 4), în Salonul Roșu, ședința ordinară a Senatului Preoțesc 

al diecezei. Au participat preoții care fac parte din Senatul Preoțesc, dar pe lângă aceștia au fost 

invitați și responsabilii din fiecare domeniu pastoral, precum și arhidiaconii și decanii, un 

reprezentant din partea organizațiilor catolice active la noi și responsabilii sinodali. Tema acestei 

ședinței a fost: Drumul Sinodal în Dieceza de Timișoara.  
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Figura 16-18 Ședința Senatului Preoțesc 

 



Figura 19,20 Ședința Senatului Preoțesc 

 

5. Continuarea întâlnirilor grupurilor sinodale parohiale 

 

Întâlnirile grupurilor sinodale parohiale au continuat în luna februarie a.c. Membrii acestor grupuri 

continuă să caute, cu îndârjire și doar în lumina Duhului Sfânt, 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.  

Ținând cont de acțiunea Duhului Sfânt care mereu reînnoiește sufletele celor care cer lumina și 

înțelepciunea Sa, anumite grupuri au decis să organizeze seri de reculegere sau adorații euharistice pe 

diferite teme propuse în Vademecum, menite a preceda discuțiile privind parcursul sinodal (ex: 

Adorație) 

 

Figura 21,22 Grup sinodal tineri parohia Lugoj 

 

 

Figura 23,24 Adorație tineri parohia Lugoj 



 

 

 

 

 


