
 

Faza diecezană a procesului Sinodal în Dieceza de Timișoara 

⁓ IV. 2022⁓ 

 

1. Rapoarte lunare privind activitatea sinodală în dieceza de Timișoara 

 

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

sinodală desfășurată în luna martie 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. Parcursul sinodal – laitmotiv al întâlnirilor arhidiaconale 

 

În zilele de 26, 27 și 28 aprilie a.c. au avut loc trei ședințe arhidecanale în Dieceza de Timișoara. 

Marți, 26 aprilie preoții din Arhidecanatul de Timiș s-au întâlnit la Liceul Teologic Romano-

Catolic Gerhardinum din Timișoara, miercuri, 27 aprilie preoții din Arhidecanatul de Mureș au 

fost găzduiți de Parohia Romano-Catolică Chișineu-Criș, iar ședința preoților din Arhidecanatul 

Montan a avut loc joi, 28 aprilie la Parohia Lugoj. Toate cele trei întruniri au început cu Sf. 

Liturghie celebrată de către Excelența Sa Iosif Csaba Pál, episcop dicezan. Tema ședințelor a fost 

etapa diecezană a parcursului sinodal și organizarea în data de 25 iunie a întâlnirii familiilor, la 

nivel diecezan, cu prilejul celei de-a X-a Întâlniri Mondiale a Familiilor, care va avea loc la Roma, 

între 22 şi 26 iunie 2022. 

”Cu drumul sinodal intenția Sf. Părinte Papa Francisc este să scoată și mai bine în evidență 

sensul cuvântului „împreună“. Să ne rugăm împreună, să avem discuții împreună, să luăm decizii 

împreună și să activăm împreună, noi, preoții cu episcopul, cu Sf. Părinte și cu credincioșii. În 

cadrul parcursului sinodal s-au organizat mai multe întâlniri în parohii, cu membrii comitetului 

bisericesc, cu tinerii, cu familiile, cu membrii grupelor de rugăciune, și în unele locuri aceste 

grupuri sinodale s-au transformat în cercuri biblice, sau în grupe de lucru, de activitate comună. 

Erau frumoase și întâlnirile între preoți la diversele ședințe decanale. Întâlniri sinodale s-au 

organizat și pentru persoanele consacrate, pentru colaboratorii Ordinariatului Episcopal și ai 

Federației Caritas a Diecezei de Timișoara. Țelul drumului sinodal este cum am putea să-l urmăm 

mai mult pe Isus și cum să îndeplinim mai mult misiunea nostră de creștin. Și această întrebare 

CUM trebuie să rămână în continuare întrebarea noastră” au fost elementele punctate de  Pr. 

Zsolt Szilvágyi, vicar episcopal. Totodată, legat de temă, părintele Szilvágyi, a menționat și câteva 

date concrete, și anume: încheierea oficială a etapei diecezane a parcursului sinodal va avea loc în 

data de 22 mai în biserica romano-catolică Timișoara III Elisabetin, începând cu ora 17.00, iar Sf. 

Liturghie de încheiere va fi celebrată începând cu ora 18.30 de către Excelența Sa Iosif Csaba Pál, 

episcop diecezan. 

   Mai multe detalii despre aceste ședințe arhidiaconale pot fi consultate la adresele web: 

https://gerhardus.ro/drumul-sinodal-este-un-inceput-nou-pentru-noi-toti-sedinte-arhidecanale-in-

dieceza-de-timisoara/ (limba română), https://gerhardus.ro/hu/a-szinodalis-folyamat-uj-kezdet-

mindannyiunk-szamara-foesperessegi-talalkozok-a-temesvari-egyhazmegyeben/ (limba 

maghiară).  
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3.   Continuarea întâlnirilor grupurilor sinodale parohiale 

 

Întâlnirile grupurilor sinodale parohiale au continuat în luna aprilie 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.  

. 

Fig. 9-10 Grup sinodal parohial, Parohia Timișoara I, Cetate 

Fig. 4-8 Ședințe Arhidiaconale 26-28.04.2022 

 



 

Figura 11-12 Grup sinodal tineri, Parohia Lugoj 

 

 

 


