
 

Faza diecezană a procesului Sinodal în Dieceza de Timișoara 

⁓ III. 2022⁓ 

 

1. Rapoarte lunare privind activitatea sinodală în dieceza de Timișoara 

 

În cursul lunii martie a.c au fost încărcate pe site-ul diecezan rapoartele lunare privind activitatea 

sinodală desfășurată în luna februarie a anului 2022. Acestea sunt disponibile atât în limba română, 

cât și în limba maghiară și germană 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 07.03.ac și 21.03.ac au avut loc, în cadrul Ordinariatului Episcopal, două noi întâlniri 

de discuție privind sinodalitatea. 

Astfel, în prima întâlnire au fost discutate temele 7 și 8 propuse în Vademecum: Ecumenismul 

și Autoritate și participare. Cu privire la Ecumenism, discuțiile au fost concentrate asupra relațiilor 

pe care bisericile locale le au cu membrii altor tradiții și confesiuni creștine, fiind totodată 

menționate și dificultățile întâmpinate, dar și pașii concreți ce pot fi făcuți pentru a îmbunătăți 

relațiile inter-religioase. În ceea ce privește cea de-a doua temă discutată, Autoritate și participare, 

s-a încercat discutarea modului prin care comunitățile bisericești reușesc să identifice țelurile care 

trebuie urmărite, calea pentru a le atinge și pașii care trebuie făcuți. De asemenea, au fost punctate 

și aspectele privind promovarea implicării laicilor în slujba Bisericii și modalitățile precise de 

slujire ale acestora, în comunitatea de care aparțin. 

În cadrul celei de-a doua întâlniri, temele discutate au fost temele 9 și 10: Discernământ și 

decizie și Formarea noastră pentru sinodalitate. Aspectele pe care participanții grupurilor le-au 

discutat au fost legate de metodele și procesele utilizate în luarea deciziilor, dorința de consultare 

a celor din jur în cazul deciziilor importante, dorința de a lua deciziile în ascultare față de glasul 

Duhului Sfânt și în conformitate cu voința lui Dumnezeu. 

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

experiențe personale și au încercat să identifice soluții practice în vederea îmbunătățirii spiritului 

de comuniune și fraternitate în comunitățile de care aparțin. 

 

Fig. 4-5 Întâlnire sinodală grup angajați Ordinariat Episcopal 



Figura 6-8 Întâlnire sinodală grup angajați Ordinariat Episcopal, 21.02.2022 

 

3. Despre parcursul sinodal – Interviuri cu E.S. Iosif Csaba-Pal, episcop diecezan de 

Timișoara 

 

În luna martie a.c, E.S. Iosif Csaba-Pal, episcop diecezan de Timișoara a relatat, în cadrul a două 

interviuri, diferite aspecte privind drumul sinodal în faza diecezană.   

În cadrul primului interviu, episcopul diecezan a oferit informații generale despre parcursul 

sinodal efectuat în dieceză. În cadrul celui de-al doilea interviu, informațiile furnizate au fost mai 

detaliate, precum aspecte legate de implicarea și schimbările produse în parohii odată cu întâlnirile 

grupurilor sinodale parohiale, necesitatea ascultării vocii tinerilor și a celor îndepărtați de Biserică 

ori lăsați pe margine ori sentimentul de teamă pe care unii îl pot experimenta cu privire la 

schimbările întrevăzute la orizont. 



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=PdvlwnjljVQ Interviu I (limba română) 

✓ https://www.youtube.com/watch?v=KZGX-Y6QMiM Interviu II (limba română) 

✓ https://www.youtube.com/watch?v=EKykTmdVn4I Interviu I (limba maghiară) 

✓ https://www.youtube.com/watch?v=rmr0-ef9wNg Interviu II (limba maghiară) 

✓ https://www.youtube.com/watch?v=QZb9tGp4X40 Interviu I (limba germană) 

✓ https://www.youtube.com/watch?v=onU8-k8LPKw Interviu II (limba germană) 

 

 

Figura 9 Interviuri despre parcursul sinodal  

 

4. Parcursul sinodal – laitmotiv al întâlnirilor decanale 

 

În luna martie a.c., sinodalitatea a reprezentat tema întâlnirii decanatului de Timișoara. Astfel, 

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 rezultate și câteva concluzii ale grupurilor 

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

 

Fig. 10-11 Întâlnire decanală, decanat de Timișoara 
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cosiderat necesar, au început să fie deja implementate anumite schimbări (ex: în anumite parohii, 

în urma discuțiilor sinodale au fost constituite grupuri biblice, Adorații Euharistice lunare etc.)   

Fig. 12 Întâlnire decanală, decanat de Timiș 

 

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. 

Fig. 13-14 Grup sinodal parohial, Parohia Timișoara I, Cetate 



 

Fig. 15-17 Grup sinodal parohial, Parohia Timișoara I, Cetate 

 

Fig. 18-20 Grup sinodal parohial al familiilor, Parohia Timișoara IV Iosefin 

 

 



 

Figura 21-22 Grup sinodal tineri, Parohia Lugoj 

 

 

Figura 23-24 Grup sinodal consilieri, Parohia Lugoj  

 

6. Întâlnirea națională a responsabililor pentru pastorația familiilor, la Cluj-Napoca 

În perioada 15-16 martie 2022, Centrul Spiritual ”Manresa” din Cluj-Napoca a găzduit o întâlnire 

la care au participat colaboratorii și responsabilii pentru pastorația familiilor din diecezele romano-

catolice și eparhiile greco-catolice din România, întâlnirea fiind inițiată de E.S. Iosif Csaba Pál, 

Președintele Comisiei pentru Familie din cadrul Conferinței Episcopilor din România. Pe lângă 

tema principală de discuție ce a vizat pregătirile necesare a fi efectuate pentru cea de-a X-a Întâlnire 

Mondială a Familiilor, de la Roma, din 22-26 iunie 2022, o altă temă supusă discuției a fost 

sinodalitatea. ” Parcursul sinodal a început în fiecare dieceză și eparhie; cu toții îl considerăm un 



drum important. Cuplurile căsătorite simt că modul sinodal de gândire și stilul de viață este 

important și în familie, când nu predomină doar voința exprimată de autoritate, ci se acordă atenție 

și părerilor celorlalți. Adică, am curajul de a exprima cu îndrăzneală și dragoste ceea ce cred, ceea 

ce văd, dar și să-i ascult pe ceilalți cu suficientă deschidere” a mărturisit E.S. Iosif Csaba-Pal, 

episcop diecezan, pentru www.gerhardus.ro (Sursa: https://gerhardus.ro/intalnirea-nationala-a-

responsabililor-pentru-pastoratia-familiilor-la-cluj-napoca/) 

 

 

 

7. Scrisoare către preoți 

 

În data de 20 martie a.c a fost publicată pe site-ul diecezan www.gerhardus.ro o scrisoare către preoți, 

semnată de Cardinalul Mario Grech, Secretarul General al Sinodului Episcopilor și Arhiepiscopul Lazzaro 

You Heung Sik, Prefectul Congregației pentru Cler. În cadrul acestei scrisori, ce are ca temă sinodalitatea, 

se precizează noutatea implicării, în parcursul sinodal, timp de doi ani, a  întregului popor al lui Dumnezeu. 

 De asemenea, sunt evidențiate câteva temeri care pot apărea, legate de activitățile suplimentare necesare 

a fi făcute, ori posibilitatea ca anumite persoane din cler să asocieze implicarea întregului popor cu pierderea 

identității slujitorilor hirotoniți.  

Aceste temeri pot fi înlăturate dacă drumul sinodal va fi bazat pe ascultarea și trăirea vieții fundamentate 

pe Cuvântul lui Dumnezeu; de asemenea, drumul să fie bazat pe ascultarea și primirea reciprocă. Totodată, 

trebuie menținută atenția ca drumul să nu ducă la introspecție, ci să stimuleze mersul în întâmpinarea 

tuturor.  

 

Scrisoarea adresată preoților poate fi consultată la adresele web:  

https://gerhardus.ro/scrisoare-catre-preoti/  

https://gerhardus.ro/hu/level-a-papsagnak-a-szinodusi-folyamatrol/  

Fig. 25-26 Întâlnirea națională a responsabililor 

pentru pastorația familiilor 

 

http://www.gerhardus.ro/
https://gerhardus.ro/intalnirea-nationala-a-responsabililor-pentru-pastoratia-familiilor-la-cluj-napoca/
https://gerhardus.ro/intalnirea-nationala-a-responsabililor-pentru-pastoratia-familiilor-la-cluj-napoca/
http://www.gerhardus.ro/
https://gerhardus.ro/scrisoare-catre-preoti/
https://gerhardus.ro/hu/level-a-papsagnak-a-szinodusi-folyamatrol/


https://gerhardus.ro/de/brief-an-die-priester-unterzeichnet-vom-leiter-des-synodensekretariats-kardinal-
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