
 

Faza diecezană a procesului Sinodal în Dieceza de Timișoara 

⁓ I. 2022⁓ 

 

1. Rapoarte lunare privind activitatea sinodală în dieceza de Timișoara 

 

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

activitatea sinodală desfășurată în luna decembrie a anului 2021. 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. Înființarea de noi grupuri sinodale 

 

Începând de Luni, 17 ianuarie a.c. angajații Episcopiei Romano-Catolice de Timișoara au avut 

prima întâlnire în cadrul etapei diecezane a parcursului sinodal. 

Împărțiți în patru grupe, cei prezenți s-au întâlnit în patru săli ale Ordinariatului Episcopal, unde 

discuțiile au fost conduse de către Excelența Sa Iosif Csaba Pál, episcop diecezan, Msgr. Johann 

https://gerhardus.ro/sinod-2021-2023/
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Dirschl, vicar general, Pr. Zsolt Szilvágyi, vicar episcopal pentru pastorație și Pr. Nikola Lauš, 

director al cancelariei episcopale. 

„Întrebarea fundamentală care conduce această consultare a poporului lui Dumnezeu, așa cum 

s-a amintit deja la început, este următoarea: O Biserică sinodală, vestind Evanghelia, «merge 

împreună»: cum se realizează astăzi acest «a merge împreună» în Biserica voastră particulară? Ce 

pași ne invită Duhul să facem pentru a  crește în acest «a merge împreună» al nostru?“ (cf. 

Document pregătitor al celei de-a XVI-a Adunări Generale Ordinare a Sinodului Episcopilor, 26). 

În cadrul grupurilor au fost abordate una sau mai multe din temele propuse de Vademecum-ul 

parcursului sinodal. Înainte de a începe discuțiile, cei prezenți au rostit rugăciunea drumului 

sinodal. Pe marginea nucleelor tematice propuse, participanții au mai aprofundat și următoarele: 

– În Biserică și în societate suntem cot la cot pe același drum; 

– Să ne găsim adevărata unitate în cadrul Bisericii noastre; 

– Biserica Catolică fiind universală, cu toții formăm o singură comunitate. Cum înțelegem grija 

pe care suntem invitați să o purtăm pentru aproapele? 

– Cum înaintăm în viața de credință? 

Unii dintre membrii grupurilor au accentuat importanța sincerității, a transparenței, a 

responsabilității pentru Biserică și pentru Episcopie, a colaborării și a ascultării cu inima deschisă. 

Întâlnirile pentru angajații Ordinariatului Episcopal vor continua și în lunile februarie și martie. 

Figura 3,4 Întâlnire sinodală grup angajați Ordinariat Episcopal 

 



Figura 5,6 Întâlnire sinodală grup angajați Ordinariat Episcopal 

 

 

3. Continuarea întâlnirilor grupurilor sinodale parohiale deja înființate 

Întâlnirile grupurilor sinodale parohiale au continuat în luna ianuarie 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.  

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 grup tineri parohia Lugoj) 

 

 



 

Figura 7,8,9 Adorație euharistică tineri parohia Lugoj 

 


