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For a Synodal Church: 
Communion, Participation, and Mission

1. The Church of God is convoked in Synod. The path entitled 
“For a Synodal Church: Communion, Participation, and Mission” will 
solemnly open on the 9th – 10th of October 2021 in Rome and on the 
following 17th of October in each particular Church. One fundamental 
stage will be the celebration of the XVI Ordinary General Assembly of 
the Synod of Bishops, in October 2023,1 which will be followed by the 
implementation phase that will again involve the particular Churches 

(cf. EC, arts. 19-21). 

1 The stages of the synodal journey are reported below.
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1. Biserica lui Dumnezeu este convocată în Sinod. Drumul, cu titlul „Pentru 
o Biserică sinodală: comuniune, participare și misiune“, se va deschide so-
lemn la 9-10 octombrie 2021 la Roma și la 17 octombrie în fiecare Biserică 
particulară. O etapă fundamentală va fi celebrarea celei de-a XVI-a Adunări 
Generale Ordinare a Sinodului Episcopilor, în octombrie 20231, după care va 
urma faza de realizare, care va implica din nou Bisericile particulare (cf. EC, 
art. 19-21).

1 Se prezintă în continuare, în formă de schemă, etapele drumului sinodal.
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With this convocation, Pope Francis invites the entire Church 

to reflect on a theme that is decisive for its life and mission: “It is 

precisely this path of synodality which God expects of the Church of 

the third millennium.”2 This journey, which follows in the wake of the 

Church’s “renewal” proposed by the Second Vatican Council, is both a 

gift and a task: by journeying together and reflecting together on the 

journey that has been made, the Church will be able to learn through 

Her experience which processes can help Her to live communion, to 

achieve participation, to open Herself to mission. Our “journeying 

together” is, in fact, what most effectively enacts and manifests the 

nature of the Church as the pilgrim and missionary People of God.

2 FRANCIS, Address for the ceremony commemorating the 50th anniversary of the institution of the
   Synod of Bishops (17 October 2015).

2. A basic question prompts and guides us: How does this 

“journeying together,” which takes place today on different levels 

(from the local level to the universal one), allow the Church to proclaim 

the Gospel in accordance with the mission entrusted to Her; and what 

steps does the Spirit invite us to take in order to grow as a synodal 

Church?

Addressing this question together requires listening to the Holy 

Spirit, who like the wind “blows where it wills; you can hear the sound 

it makes, but you do not know where it comes from or where it goes” 

(Jn 3:8), remaining open to the surprises that the Spirit will certainly 

... this path of synodality which 
God expects of the Church 
of the third millennium ...
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Cu această convocare, Papa Francisc invită întreaga Biserică să se în-
trebe cu privire la o temă decisivă pentru viața și misiunea sa: „Tocmai dru-
mul sinodalității este drumul pe care Dumnezeu îl așteaptă de la Biserica din 
al treilea mileniu.“2 Acest itinerar, care se inserează în acel aggiornamento al 
Bisericii propus de Conciliul al II-lea din Vatican, este un dar și o misiune: mer-
gând împreună și reflectând împreună asupra parcursului făcut, Biserica va 
putea învăța din aceste experiențe care procese o pot ajuta să trăiască comu-
niunea, să realizeze participarea, să se deschidă la misiune. De fapt, „a merge 
împreună“ este ceea ce realizează și manifestă cel mai bine natura Bisericii ca 
popor al lui Dumnezeu pelerin și misionar.

2. O întrebare de fond ne determină și ne conduce: Cum se realizează 
astăzi acest „a merge împreună“ la diferite niveluri (de la nivelul local la cel 
universal), permițând Bisericii să proclame Evanghelia? Ce pași ne îndeamnă 
Duhul să facem pentru a crește ca Biserică sinodală?

Pentru a aborda împreună această întrebare e nevoie să ne punem în as-
cultarea Duhului Sfânt, care ca și vântul „suflă unde vrea; îi auzi sunetul, dar nu 
știi de unde vine, nici încotro merge“ (In 3,8), rămânând deschiși la surprizele 
pe care în mod sigur le va pregăti pentru noi de-a lungul drumului. Astfel se 
activează un dinamism care permite să începem să adunăm unele roade de 
convertire sinodală, care se vor coace progresiv. Este vorba de obiective de 

Tocmai drumul sinodalitå†ii este
drumul pe care Dumnezeu îl aßteaptå de la

Biserica din al treilea mileniu

2  Francisc, Discurs pentru comemorarea celei de-a 50-a aniversări a instituirii Sinodului Episcopilor 
(17 octombrie 2015).



prepare for us along the way. Thus, a dynamism is activated that allows 

us to begin to reap some of the fruits of a synodal conversion, which 

will progressively mature. These are objectives of great importance 

for the quality of ecclesial life and for accomplishing the mission of 

evangelization, in which we all participate by virtue of our Baptism 

and Confirmation. Here, we will indicate the main objectives, which 

decline synodality as the form, the style, and the structure of the 

Church:

• recalling how the Spirit has guided the Church’s journey through 

history and, today, calls us to be, together, witnesses of God’s 

love;

• living a participative and inclusive ecclesial process that offers 

everyone—especially those who for various reasons find themselves 

on the margins—the opportunity to express themselves and to 

be heard in order to contribute to the edification of the People of 

God; 

• recognizing and appreciating the wealth and the variety of the 

gifts and charisms that the Spirit liberally bestows for the good of 

the community and the benefit of the entire human family;
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mare relevanță pentru calitatea vieții ecleziale și pentru desfășurarea misiu-
nii de evanghelizare, la care toți participăm în virtutea Botezului și a Mirului. 
Indicăm aici principalele obiective, care declină sinodalitatea ca formă, ca stil 
și ca structură a Bisericii:

�  să rememorăm modul în care Duhul a condus drumul Bisericii în istorie 
și ne cheamă astăzi să fim împreună martori ai iubirii lui Dumnezeu;

�  să trăim un proces eclezial participativ și incluziv, care să ofere fiecăruia 
– îndeosebi celor care din diferite motive se află la periferie – oportunita-
tea de a se exprima și de a fi ascultat, pentru a contribui la construirea 
poporului lui Dumnezeu;

�  să recunoaștem și să apreciem bogăția și varietatea darurilor și a caris-
melor pe care Duhul le dăruiește în libertate, pentru binele comunității și 
în favoarea întregii familii umane;



• exploring participatory ways of exercising responsibility in the 

proclamation of the Gospel and in the effort to build a more 

beautiful and habitable world;

• examining how responsibility and power are lived in the Church 

as well as the structures by which they are managed, bringing to 

light and trying to convert prejudices and distorted practices that 

are not rooted in the Gospel;

• accrediting the Christian community as a credible subject and 

reliable partner in paths of social dialogue, healing, reconciliation, 

inclusion and participation, the reconstruction of democracy, the 

promotion of fraternity and social friendship;

• regenerating relationships among members of Christian 

communities as well as between communities and other social 

groups, e.g., communities of believers of other denominations 

and religions, civil society organizations, popular movements, 

etc.;

• fostering the appreciation and appropriation of the fruits of recent 

synodal experiences on the universal, regional, national, and local 

levels.
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�  să experimentăm moduri participative de a exercita responsabilitatea în 
vestirea Evangheliei și în angajarea pentru a construi o lume mai frumoa-
să și mai locuibilă;

�  să examinăm modul în care sunt trăite în Biserică responsabilitatea și pu-
terea, precum și structurile cu care sunt gestionate, făcând să se eviden-
țieze și încercând să se convertească prejudecăți și practici deformate 
care nu sunt înrădăcinate în Evanghelie;

�  să acredităm comunitatea creștină ca subiect credibil și partener credibil în 
parcursuri de dialog social, vindecare, reconciliere, incluziune și participare, 
reconstruire a democrației, promovare a fraternității și a prieteniei sociale;

�  să regenerăm relațiile dintre membrii comunităților creștine, precum și 
dintre comunități și celelalte grupuri sociale, de exemplu comunități de 
credincioși de alte confesiuni și religii, organizații din societatea civilă, 
mișcări populare etc.;

�  să favorizăm valorizarea și aproprierea roadelor experiențelor sinodale 
recente la nivel universal, regional, național și local.



3. This Preparatory Document is at the service of the synodal 

journey, especially as a tool to facilitate the first phase of listening to 

and consulting the People of God in the particular Churches (October 

2021 - April 2022), in the hope of helping to set in motion the ideas, 

energy, and creativity of all those who will take part in the journey, and 

to make it easier to share the fruits of their efforts. 

With this aim: 1) it begins by outlining some prominent 

characteristics of the contemporary context; 2) it synthetically 

illustrates the fundamental theological references for a correct 

understanding and practice of synodality; 3) it offers some biblical 

thoughts that can nourish meditation and prayerful reflection along 

the way; 4) it illustrates some perspectives from which to reread the 

experiences of lived synodality; 5) it shows some ways of articulating 

this work of rereading in prayer and sharing. To concretely accompany 

the organization of the work, a methodological Handbook, annexed 

to this Preparatory Document and available on the dedicated hosting 

website, is proposed3. The site offers some resources for deepening 

the theme of synodality, as a support to this Preparatory Document; 

among these, we would like to highlight two that are mentioned 

several times below: the Address at the Ceremony Commemorating 
the 50th Anniversary of the Institution of the Synod of Bishops, given 

by Pope Francis on the 17th of October 2015, and the document 

Synodality in the Life and Mission of the Church, prepared by the 

International Theological Commission and published in 2018.

3 Cf. www.synod.va 
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3. Acest Document pregătitor se pune în slujba drumului sinodal, înde-
osebi ca instrument pentru a favoriza prima fază de ascultare și consultare 
a poporului lui Dumnezeu în Bisericile particulare (octombrie 2021 – aprilie 
2022), în speranța de a contribui la punerea în mișcare a ideilor, a energiilor și 
a creativității tuturor celor care vor lua parte la itinerar și de a ușura împărtăși-
rea roadelor angajării lor. În acest scop: 1) începe trasând câteva caracteristici 
importante ale contextului contemporan; 2) ilustrează sintetic referințele teo-
logice fundamentale pentru o corectă înțelegere și practică a sinodalității; 3) 
oferă idei biblice care vor putea hrăni meditația și reflecția în rugăciune de-a 
lungul drumului; 4) ilustrează câteva perspective de la care să se recitească 
experiențele de sinodalitate trăită; 5) expune câteva piste pentru a împărți 
această muncă de recitire în rugăciune și în împărtășire. Pentru a însoți con-
cret organizarea lucrărilor este propus un Vademecum metodologic, atașat 
la acest Document pregătitor și disponibil pe site-ul dedicat3. Site-ul oferă 
câteva resurse pentru aprofundarea temei sinodalității, ca sprijin pentru acest 
Document pregătitor; între acestea semnalăm două, citate de mai multe ori 
în continuare: Discursul pentru comemorarea celei de-a 50-a aniversări a in-
stituirii Sinodului Episcopilor, ținut de Papa Francisc la 17 octombrie 2015, și 
documentul Sinodalitatea în viața și în misiunea Bisericii, elaborat de Comisia 
Teologică Internațională și publicat în 2018.

3 Cf. www.synod.va.





I. The Call to Journey Together
4. The synodal journey unfolds within a historical context marked 

by epochal changes in society and by a crucial transition in the life 

of the Church, which cannot be ignored: it is within the folds of the 

complexity of this context, in its tensions and contradictions, that we 

are called to “scrutinize the signs of the times and interpret them in the 

light of the Gospel” (GS, no. 4). Some elements of the global scenario 

most closely connected to the theme of the Synod are outlined here; 

but the picture will need to be enriched and completed at the local 

level.

5. A global tragedy such as the COVID-19 pandemic “momentarily 

revived the sense that we are a global community, all in the same boat, 

where one person’s problems are the problems of all. Once more we 

realized that no one is saved alone; we can only be saved together” 

(FT, no. 32). At the same time, the pandemic has also made the 

already existing inequalities and inequities explode: humanity seems 

increasingly shaken by processes of massification and fragmentation; 

the tragic condition faced by migrants in all regions of the world shows 

how high and strong the barriers dividing the single human family 

still are. The Encyclicals Laudato si’ and Fratelli Tutti document the 
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4. Drumul sinodal se desfășoară în cadrul unui context istoric marcat de 
schimbări epocale ale societății și de o tranziție crucială în viața Bisericii, pe 
care nu este posibil s-o ignorăm: în interiorul complexității acestui context, în 
tensiunile și contradicțiile sale, suntem chemați să „scrutăm semnele timpu-
rilor și să le interpretăm în lumina Evangheliei“ (GS, nr. 4). Se schițează aici 
câteva elemente ale scenariului global legate mai strâns de tema Sinodului, 
însă tabloul va fi îmbogățit și completat la nivel local.

5. O tragedie globală ca pandemia de COVID-19 „a trezit efectiv pentru 
un anumit timp conștiința că suntem o comunitate mondială care navighează 
în aceeași barcă, unde răul unuia este în dauna tuturor. Ne-am amintit că ni-
meni nu se salvează singur, că ne putem salva numai împreună“ (FT, nr. 32). 
În același timp, pandemia a făcut să explodeze inegalitățile și neregulile deja 
existente: omenirea apare tot mai zdruncinată de procese de masificare și de 
fragmentare; condiția tragică pe care o trăiesc migranții în toate regiunile lumii 
dă mărturie despre cât de înalte și rezistente sunt încă barierele care despart 
familia umană. Enciclicele Laudato si’ și Fratelli tutti documentează profunzi-

I. Apelul de a merge împreunå



depth of the fault lines that run through humanity, and we can refer to 

these analyses to start listening to the cry of the poor and of the earth 

and to recognize the seeds of hope and of the future that the Spirit 

continues to sow even in our time: “The Creator does not abandon 

us; he never forsakes his loving plan or repents of having created us. 

Humanity still has the ability to work together in building our common 

home” (LS, no. 13).

6. This situation, which, despite great differences, unites the entire 

human family, challenges the Church’s ability to accompany individuals 

and communities to reread experiences of mourning and suffering that 

have unmasked many false certainties, and to cultivate hope and faith 

in the goodness of the Creator and his creation. However, we cannot 

hide from the fact that the Church herself must face the lack of faith and 

the corruption even within herself. In particular, we cannot forget the 

suffering experienced by minors and vulnerable people “due to sexual 

abuse, the abuse of power and the abuse of conscience perpetrated 

by a significant number of clerics and consecrated persons.”4 We are 

continually challenged “as the People of God to take on the pain of 

our brothers and sisters wounded in their flesh and in their spirit.”5 For 

too long the cry of the victims has been a cry that the Church has not 

4  FRANCIS, Letter to the People of God (20 August 2018), introduction.
5 Ibid., no. 2.

8

mea fracturilor care străbat omenirea, și la aceste analize putem face referință 
pentru a pleca urechea la strigătul săracilor și al pământului și a recunoaște 
germenii de speranță și de viitor pe care Duhul continuă să-i facă să încolțeas-
că și în timpul nostru: „Creatorul nu ne abandonează, nu dă niciodată înapoi 
în proiectul său de iubire, nu se căiește că ne-a creat. Omenirea încă are ca-
pacitatea de a colabora pentru a construi casa noastră comună“ (LS, nr. 13).

6. Această situație, care, deși în condițiile unor mari diferențe, unește în-
treaga familie umană, este o provocare pentru capacitatea Bisericii de a în-
soți persoanele și comunitățile în recitirea experiențelor de doliu și suferință 
care au demascat multe siguranțe false, și de a cultiva speranța și credința 
în bunătatea Creatorului și a creației sale. Însă nu putem să ascundem că 
însăși Biserica trebuie să înfrunte lipsa de credință și corupția și în interiorul 
ei. Îndeosebi nu putem uita suferința trăită de minori și persoane vulnerabile 
„din cauza abuzurilor sexuale, de putere și de conștiință comise de un număr 
însemnat de clerici și persoane consacrate“4. Suntem interpelați încontinuu 
„ca popor al lui Dumnezeu să luăm asupra noastră durerea fraților noștri ră-
niți în trup și în spirit“5: prea mult timp strigătul victimelor a fost unul pe care 
Biserica n-a știut să-l asculte suficient. Este vorba de răni adânci, care cu greu 

4 Francisc, Scrisoare către poporul lui Dumnezeu (20 august 2018), introducere.
5 Ivi, nr. 2.



been able to hear sufficiently. These are deep wounds that are difficult 

to heal, for which forgiveness can never be asked for enough and 

which constitute obstacles, sometimes imposing ones, to advancing 

in the direction of “journeying together.” The whole Church is called 

to deal with the weight of a culture imbued with clericalism that she 

inherits from her history, and with those forms of exercising authority 

on which the different types of abuse (power, economic, conscience, 

sexual) are grafted. It is impossible to think of “a conversion of our 

activity as a Church that does not include the active participation of 

all the members of God’s People:”6 together let us ask the Lord for 

“the grace of conversion and the interior anointing needed to express 

before these crimes of abuse our compunction and our resolve 

courageously to combat them.”7

... The whole Church is called to 
deal with the weight of a culture 
imbued with clericalism that she 
inherits from her history, and with 
those forms of exercising authority 
on which the different types of 
abuse are grafted ...

6 Ibid.
7 Ibid.
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se cicatrizează, pentru care nu se va cere niciodată suficient iertare și care 
constituie obstacole, uneori redutabile, de a înainta în direcția acelui „a merge 
împreună“. Întreaga Biserică este chemată să se confrunte cu povara unei 
culturi impregnate de clericalism, pe care o moștenește de la istoria sa, și de 
forme de exercitare a autorității pe care se altoiesc diferitele tipuri de abuz (de 
putere, economice, de conștiință, sexuale). Este inimaginabilă „o convertire a 
acțiunii ecleziale fără participarea activă a tuturor componentelor poporului lui 
Dumnezeu“6: împreună cerem Domnului „harul convertirii și ungerea interioară 
pentru a ne putea exprima, în fața acestor delicte de abuz, căința și decizia 
de a lupta cu curaj“7.

Întreaga Bisericå este chematå 
så se confrunte cu povara unei 
culturi impregnate de clericalism, 
pe care o moßteneßte de la istoria 
sa, ßi de forme de exercitare a 
autoritå†ii pe care se altoiesc 
diferitele tipuri de abuz...

6 Ivi.
7 Ivi.



7. In spite of our infidelities, the Spirit continues to act in history 

and to show his life-giving power. It is precisely in the furrows dug 

by the sufferings of every kind endured by the human family and by 

the People of God that new languages of faith and new paths are 

flourishing, : capable not only of interpreting events from a theological 

point of view but also of finding in trials the reasons for refounding the 

path of Christian and ecclesial life. It is a reason for great hope that 

more than a few Churches have already begun more or less structured 

meetings and consultation processes with the People of God. Where 

they have been marked by a synodal style, the sense of Church has 

flourished and the participation of all has given new impetus to 

ecclesial life. The desire of young people to be protagonists within 

the Church and the request for a greater appreciation of women and 

spaces for participation in the mission of the Church, already signaled 

by the Synodal Assemblies of 2018 and 2019, are also confirmed. The 

recent institution of the lay ministry of Catechist and the opening of 

access to those of Lector and Acolyte to women also move in this 

direction.

8. We cannot ignore the variety of conditions in which Christian 

communities live in the different regions of the world. Alongside 

countries where the Church welcomes the majority of the population 

and represents a cultural reference point for the whole of society, 

there are others where Catholics are a minority; in some of these 

countries, Catholics, together with other Christians, experience 

forms of persecution, including some very violent ones, and not 

infrequently martyrdom. If, on the one hand, a secularized mentality 

tends to expel religion from the public space, on the other hand, 

religious fundamentalism, without respect for the liberties of others, 

feeds forms of intolerance and violence that are also reflected in the 
10

7. În pofida infidelităților noastre, Duhul continuă să acționeze în istorie 
și să-și arate puterea sa dătătoare de viață. Tocmai în brazdele săpate de 
suferințele de tot felul, îndurate de familia umană și de poporul lui Dumnezeu, 
înfloresc noi limbaje ale credinței și noi demersuri în măsură nu numai să 
interpreteze evenimentele dintr-un punct de vedere teologal, ci să găsească 
în încercare motivele pentru a refonda drumul vieții creștine și ecleziale. Este 
motiv de mare speranță că nu puține Biserici au demarat deja întâlniri și pro-
cese de consultare a poporului lui Dumnezeu, mai mult sau mai puțin struc-
turate. Acolo unde au fost inspirate dintr-un stil sinodal, simțul de Biserică a 
reînflorit și participarea tuturor a dat nou elan vieții ecleziale. De asemenea 
își găsesc aici confirmarea dorința tinerilor de a juca un rol principal în cadrul 
Bisericii, cerința de valorizare mai mare a femeilor și de gasire de noi spații 
de participare la misiunea Bisericii, semnalate deja de Adunările Sinodale din 
2018 și din 2019. Pe această linie merg și recenta instituire a slujirii laicale de 
catehet și deschiderea pentru femei a accesului la slujirile de lector și acolit.

8. Nu putem ignora varietatea condițiilor în care trăiesc comunitățile creș-
tine în diversele regiuni ale lumii. Alături de țări în care Biserica cuprinde ma-
joritatea populației și reprezintă o referință culturală pentru întreaga societate, 
sunt altele în care catolicii sunt o minoritate; în unele din aceste țări, catolicii, 
împreună cu ceilalți creștini, cunosc forme de persecuție chiar foarte violente 
și adesea ajung la martiriu. Dacă pe de o parte domină o mentalitate secu-
larizată care tinde să expulzeze religia din spațiul public, pe de altă parte un 
integralism religios care nu respectă libertățile celorlalți alimentează forme de 



Christian community and in its relations with society. Christians not 

infrequently adopt the same attitudes, even fomenting divisions and 

opposition, including within the Church. It is equally necessary to 

consider the reverberation, within the Church and in its relations with 

society, of the fractures caused by reasons of ethnicity, race, caste, or 

other forms of social stratification or cultural and structural violence, 

which run through the latter. These situations have a profound impact 

on the meaning of the expression “journeying together” and on the 

concrete possibilities of doing so.
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intoleranță și de violență care se reflectă și în comunitatea creștină și în rapor-
turile sale cu societatea. Adesea creștinii asumă atitudini similare, alimentând 
dezbinările și opozițiile și în Biserică. De asemenea, trebuie ținut cont de mo-
dul în care reverberează, în interiorul comunității creștine și în raporturile sale 
cu societatea, fracturile cauzate de motive etnice, rasiale, de castă, precum 
și de alte forme de stratificare socială sau de violență culturală și structurală. 
Aceste situații au un impact profund asupra semnificației obiectivului de „a 
merge împreună“ și asupra posibilităților concrete de a-l pune în practică.



9. Within this context, synodality represents the main road for 

the Church, called to renew herself under the action of the Spirit and 

by listening to the Word. The ability to imagine a different future 

for the Church and her institutions, in keeping with the mission she 

has received, depends largely on the decision to initiate processes 

of listening, dialogue, and community discernment, in which each 

and every person can participate and contribute. At the same time, 

the decision to “journey together” is a prophetic sign for the human 

family, which needs a shared project capable of pursuing the good of 

all. A Church capable of communion and fraternity, of participation 

and subsidiarity, in fidelity to what she proclaims, will be able to 

stand beside the poor and the least and lend them her own voice. In 

order to “journey together,” we need to let ourselves be educated 

by the Spirit to a truly synodal mentality, entering with courage and 

freedom of heart into a conversion process that is indispensable for 

the “continual reformation of which [the Church] always has need, in 

so far as she is a human institution” (UR, no. 6; cf. EG, no. 26).

... to “journey together,” we need to 
let ourselves be educated by
the Spirit to a truly synodal 

mentality, entering with courage 
and freedom of heart into a 

conversion process ...
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9. În cadrul acestui context, sinodalitatea reprezintă calea magistrală pen-
tru Biserică, fiind chemată să se reînnoiască sub acțiunea Duhului și grație 
ascultării Cuvântului. Capacitatea de a imagina un viitor diferit pentru Biserică 
și pentru instituțiile sale, la înălțimea misiunii primite, depinde în mare parte de 
alegerea de a demara procese de ascultare, dialog și discernământ comunitar, 
la care toți și fiecare să poată participa și contribui. În același timp, alegerea 
de „a merge împreună“ este un semn profetic pentru o familie umană care are 
nevoie de un proiect împărtășit, în măsură să urmărească binele tuturor. O 
Biserică aptă de comuniune și de fraternitate, de participare și de subsidiari-
tate, în fidelitate față de ceea ce vestește, va putea să stea alături de cei săraci 
și de cei din urmă și să le împrumute glasul ei. Pentru „a merge împreună“ este 
necesar să ne lăsăm educați de Duhul în spiritul unei mentalități cu adevărat 
sinodale, intrând cu curaj și libertate a inimii într-un proces de convertire fără 
de care nu va fi posibilă acea „reformă continuă de care ea [Biserica], ca in-
stituție umană și pământească, are nevoie mereu“ (UR, nr. 6; cf. EG, nr. 26).

Pentru „a merge împreunå“ 
este necesar så ne låsåm 

educa†i de Duhul în spiritul unei 
mentalitå†i cu adevårat sinodale, 

intrând cu curaj ßi libertate 
a inimii într-un proces 

de convertire...



II. A Constitutively 
Synodal Church

10. “It is precisely this path of synodality which God expects of 

the Church of the third millennium. What the Lord is asking of us is 

already in some sense present in the very word ‘synod’,”8 which is “is 

an ancient and venerable word in the Tradition of the Church, whose 

meaning draws on the deepest themes of Revelation.”9 It is “the Lord 

Jesus who presents Himself as ‘the way, the truth, and the life’ (Jn 
14:6),” and “Christians, His followers, were originally called ‘followers 

of the Way’ (cf. Acts 9:2; 19,9.23; 22,4; 24,14.22).”10 Synodality, in this 

perspective, is much more than the celebration of ecclesial meetings 

and Bishops’ assemblies, or a matter of simple internal administration 

within the Church; it is “the specific modus vivendi et operandi of the 

Church, the People of God, which reveals and gives substance to her 

being as communion when all her members journey together, gather 

in assembly and take an active part in her evangelizing mission.”11 

Thus are intertwined the main axes of a synodal Church that the title 

of the Synod proposes: communion, participation, and mission. In 

this chapter, we will briefly illustrate some fundamental theological 

references on which this perspective is based.

8 FRANCIS, Address at the Ceremony Commemorating the 50th Anniversary of the Institution of the Synod of
   Bishops.
9 ITC, Synodality in the Life and Mission of the Church (2 March 2018), no. 3.
10 Ibid.
11 Ibid., no. 6.
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10. „Ceea ce Domnul ne cere, într-un anumit sens, este deja conținut în 
întregime în cuvântul «sinod»“8, care „este cuvânt antic și venerabil în Tradiția 
Bisericii și a cărui semnificație amintește conținuturile mai profunde ale 
Revelației“9. Este „Domnul Isus cel care se prezintă pe sine însuși drept «ca-
lea, adevărul și viața» (In 14,6)“, iar „creștinii, care-l urmează, sunt la origine 
numiți «discipolii căii» (cf. Fap 9,2; 19,9.23; 22,4; 24,14.22)“10. Sinodalitatea 
în această perspectivă este mai mult decât celebrarea de întâlniri ecleziale 
și adunări de episcopi sau o problemă de simplă administrare din interiorul 
Bisericii; ea „indică specificul modus vivendi et operandi al Bisericii ca popor 
al lui Dumnezeu care manifestă și realizează concret comuniunea sa mergând 
împreună, reunindu-se în adunare și participând activ prin toți membrii săi 
la misiunea sa evanghelizatoare“11. Astfel se împletesc termenii pe care titlul 
Sinodului îi propune ca pivoți ai unei Biserici sinodale: comuniune, participare 
și misiune. Ilustrăm în acest capitol în manieră sintetică unele referințe teologi-
ce fundamentale pe care se întemeiază această perspectivă.

II. O Bisericå în mod
constitutiv sinodalå

8  Francisc, Discurs pentru comemorarea celei de-a 50-a aniversări a instituirii Sinodului Episcopilor.
9  CTI, Sinodalitatea în viaţa şi în misiunea Bisericii (2 martie 2018), nr. 3.
10 Ivi.
11 Ivi, nr. 6.



11. In the first millennium, “journeying together”—that is, 

practicing synodality—was the ordinary way in which the Church, 

understood as “People united in the unity of the Father and of the Son 

and of the Holy Spirit,”12 acted. To those who were creating divisions in 

the ecclesial body, the Church Fathers opposed the communion of the 

Churches scattered throughout the world, described by St. Augustine 

as “concordissima fidei conspiratio,”13 that is, the agreement in faith 

of all the Baptized. Here are the roots of the broad development of a 

synodal praxis at all levels of the Church’s life—local, provincial, and 

universal—that reached its highest manifestation in the Ecumenical 

Council. Within this ecclesial horizon, inspired by the principle of the 

participation of all in the life of the Church, St. John Chrysostom was 

able to say that “Church and Synod are synonymous.”14 Even in the 

second millennium, when the Church emphasized more strongly the 

hierarchical function, this way of proceeding did not cease: if, alongside 

the celebration of ecumenical councils, and that of diocesan and 

provincial synods is well attested, when it came to defining dogmatic 

truths, the Popes wished to consult the Bishops in order to know the 

faith of the whole Church, by appealing to the authority of the sensus 
fidei of the entire People of God, which is “infallible ‘in credendo’” 

(EG, no. 119).

12 CYPRIAN, The Lord’s Prayer, 23.
13 AUGUSTIN, Letter 194, 31.
14 JOHN CHRYSOSTOM, Commentary on Psalm 149.

... “Church and Synod
are synonymous” ...
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11. În primul mileniu, „a merge împreună“, adică a practica sinodalitatea, 
a fost modul de a proceda al Bisericii, inclusiv ca „popor adunat de unitatea 
Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt“12. Celor care despărțeau trupul eclezial, 
Părinții Bisericii le-au opus comuniunea Bisericilor răspândite în lume, pe care 
Sfântul Augustin o descria drept „concordissima fidei conspiratio“13, adică 
acordul în credință al tuturor celor botezați. Aici se înrădăcinează dezvoltarea 
amplă a unei practici sinodale la toate nivelurile vieții Bisericii – local, provin-
cial, universal –, care a atins în conciliul ecumenic cea mai înaltă manifestare 
a sa. În acest orizont eclezial, inspirat din principiul participării tuturor la viața 
eclezială, Ioan Gură de Aur putea să spună: „Biserică și Sinod sunt sinoni-
me“14. Și în al doilea mileniu, când Biserica a pus accentul mai mult pe funcția 
ierarhică, n-a dispărut acest mod de a proceda: dacă în Evul Mediu și în epo-
ca modernă celebrarea de sinoade diecezane și provinciale este bine atestată 
alături de cea a conciliilor ecumenice, când a fost vorba de defininirea unor 
adevăruri dogmatice, papii au voit să-i consulte pe episcopi pentru a cunoaș-
te credința întregii Biserici, recurgând la autoritatea lui sensus fidei al întregului 
popor al lui Dumnezeu, care este „infailibil «in credendo»“ (EG, nr. 119).

12 Ciprian, De Oratione Dominica, 23: PL 4, 553.
13 Augustin, Epistola 194, 31: PL 33, 885.
14 Ioan Gură de Aur, Explicatio in Psalmum 149: PG 55, 493.

...„Bisericå ßi Sinod
sunt sinonime“...



12. The Second Vatican Council is anchored in this dynamic of 

Tradition. It emphasizes that “God, however, does not make men holy 

and save them merely as individuals, without bond or link between 

one another. Rather has it pleased Him to bring men together as one 

people, a people which acknowledges Him in truth and serves Him in 

holiness” (LG, no. 9). The members of the People of God are united 

by Baptism, and “if by the will of Christ some are made teachers, 

pastors and dispensers of mysteries on behalf of others, yet all share a 

true equality with regard to the dignity and to the activity common to 

all the Faithful for the building up of the Body of Christ” (LG, no. 32). 

Therefore, all the Baptized, participants in Christ’s priestly, prophetic, 

and kingly functions by “exercising the variety and ordered richness of 

their charisms, their vocations and their ministries,”  are active subjects 

of evangelization, both individually and as the entire People of God.

13. The Council emphasized how, by virtue of the anointing of 

the Holy Spirit received in Baptism, the totality of the Faithful “cannot 

err in matters of belief. They manifest this special property by means 

of the whole Peoples’ supernatural discernment in matters of faith 

when ‘from the Bishops down to the last of the lay Faithful’ they show 

universal agreement in matters of faith and morals” (LG, no. 12). It is 

the Spirit who guides the faithful “to all truth” (Jn 16:13). Through 

action of the Spirit, “this tradition which comes from the Apostles 

develops in the Church” so that the People of God may grow “in 

the understanding of the realities and the words which have been 

handed down. This happens through the contemplation and study 

made by believers, who treasure these things in their hearts (cf. Lk 
2:19, 51) through a penetrating understanding of the spiritual realities 

15 ITC, Synodality in the Life and Mission of the Church, no. 6.
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12. În acest dinamism al Tradiției s-a ancorat Conciliul al II-lea din Vatican. 
El scoate în evidență că „i-a plăcut lui Dumnezeu să-i sfințească și să-i mân-
tuiască pe oameni nu individual și fără vreo legătură între ei, ci a voit să facă 
din ei un popor care să-l cunoască în adevăr și să-l slujească în sfințenie“ 
(LG, nr. 9). Membrii poporului lui Dumnezeu sunt uniți de Botez și „chiar dacă 
unii, din voința lui Cristos, sunt puși învățători, împărțitori ai tainelor și păstori 
pentru alții, există totuși între toți o adevărată egalitate în privința demnității 
și a acțiunii comune tuturor credincioșilor pentru zidirea trupului lui Cristos“ 
(LG, nr. 32). De aceea, toți cei botezați, părtași ai funcției sacerdotale, profe-
tice și regale a lui Cristos, „în exercitarea bogăției multiforme și ordonate a 
carismelor lor, a vocațiilor lor, a slujirilor lor“15 sunt subiecți activi ai acțiunii de 
evanghelizare, fie individual, fie ca totalitate a poporului lui Dumnezeu.

13. Conciliul a subliniat cum, în virtutea ungerii Duhului Sfânt primite la 
Botez, totalitatea credincioșilor „nu se poate înșela în credință și manifestă 
această prerogativă prin simțământul supranatural de credință al întregului 
popor atunci când «de la episcopi și până la ultimii credincioși laici» își expri-
mă consensul universal în materie de credință și moravuri“ (LG, nr. 12). Duhul 
este cel care îi conduce pe credincioși „la tot adevărul“ (In 16,13). Prin lucra-
rea sa, „Tradiția care vine de la apostoli progresează în Biserică“, pentru că 
tot poporul lui Dumnezeu crește în înțelegerea și în cunoașterea „lucrurilor și a 
cuvintelor transmise prin meditarea și studierea lor de către credincioși, care 
le păstrează în inimă (cf. Lc 2,19.51), prin pătrunderea adâncă ce decurge din 

15 CTI, Sinodalitatea în viaţa şi în misiunea Bisericii, nr. 6.



which they experience, and through the preaching of those who have 

received through Episcopal succession the sure gift of truth” (DV, 

no. 8). In fact, this People, gathered together by its Pastors, adheres 

to the sacred deposit of the Word of God entrusted to the Church, 

perseveres constantly in the teaching of the Apostles, in fraternal 

communion, in the breaking of bread, and in prayer, “so that holding 

to, practicing, and professing the heritage of the faith, it becomes on 

the part of the Bishops and Faithful a single common effort” (DV, no. 

10).

... The consultation of 
the People of God does 

not imply the assumption 
within the Church of the 

dynamics of democracy 
based on theprinciple

of majority ...

14. The Pastors, established by God as “authentic guardians, 

interpreters and witnesses of the faith of the whole Church,”16 should 

not be afraid to listen to the Flock entrusted to them. The consultation 

of the People of God does not imply the assumption within the Church 

of the dynamics of democracy based on the principle of majority, 

16 FRANCIS, Address at the Ceremony Commemorating the 50th Anniversary of the Institution of the 
    Synod of Bishops.
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14. De aceea, păstorii, constituiți de Dumnezeu ca „păzitori, interpreți și 
martori autentici ai credinței întregii Biserici“16, să nu se teamă să fie în ascul-
tarea turmei încredințate lor: consultarea poporului lui Dumnezeu nu comportă 
asumarea în cadrul Bisericii a energiilor democrației bazate pe principiul ma-
jorității, pentru că la baza participării la fiecare proces sinodal stă pasiunea 

experiența spirituală și prin propovăduirea acelora care, odată cu succesiu-
nea episcopală, au primit o carismă sigură a adevărului“ (DV, nr. 8). De fapt, 
acest popor, adunat de păstorii săi, aderă la tezaurul sacru al Cuvântului lui 
Dumnezeu încredințat Bisericii, perseverează constant în învățătura apostoli-
lor, în comuniunea fraternă, în frângerea pâinii și în rugăciune, „astfel încât, în 
păstrarea, trăirea și mărturisirea credinței transmise, se creează o deosebită 
unitate între episcopi și credincioși“ (DV, nr. 10).

...Consultarea poporului 
lui Dumnezeu nu 

comportå asumarea 
în cadrul Bisericii a 

energiilor democra†iei 
bazate pe principiul 

majoritå†ii...

16 Francisc, Discurs pentru comemorarea celei de-a 50-a aniversări a instituirii Sinodului Episcopilor.



because there is, at the basis of participation in every synodal process, 

a shared passion for the common mission of evangelization and not 

the representation of conflicting interests. In other words, this is an 

ecclesial process that can only take place “at the heart of a hierarchically 

structured community.”17  It is in the fruitful bond between the sensus 
fidei of the People of God and the magisterial function of the Pastors 

that the unanimous consensus of the whole Church in the same faith 

is realized. Every synodal process, in which the Bishops are called to 

discern what the Spirit is saying to the Church, not by themselves 

but by listening to the People of God, who “shares also in Christ’s 

prophetic office” (LG, no. 12), is an evident form of that “journeying 

together” which makes the Church grow. St. Benedict emphasizes 

how “the Lord often reveals the most prudent course to be followed” 18  

to those who do not occupy important positions in the community 

(in that case, the youngest); thus, the Bishops should take care to 

reach out to everyone, so that, in the orderly unfolding of the synodal 

journey, what the apostle Paul recommends to the communities may 

be realized: “Do not quench the Spirit. Do not despise prophetic 

utterances. Test everything; retain what is good” (1 Thess 5:19-21).

17 ITC, Synodality in the Life and Mission of the Church, no. 69.

18 BENEDICT, Rule, 3.3.

... a synodal Church is a Church 
“going forth,” a missionary Church 
“whose doors are open” ...
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împărtășită pentru misiunea comună de evanghelizare, și nu reprezentarea 
de interese aflate în conflict. Cu alte cuvinte, este vorba de un proces eclezial 
care nu se poate realiza decât „în sânul unei comunități structurate ierarhic“17. 
În legătura rodnică dintre sensus fidei al poporului lui Dumnezeu și funcția de 
magisteriu a păstorilor se realizează consensul unanim al întregii Biserici în 
aceeași credință. Fiecare proces sinodal, în care episcopii sunt chemați să 
discearnă ceea ce Duhul spune Bisericii nu singuri, ci ascultând poporul lui 
Dumnezeu, care „este părtaș și el de funcția profetică a lui Cristos“ (LG, nr. 
12), este formă evidentă a acelui „a merge împreună“ care face să crească 
Biserica. Sfântul Benedict subliniază cum „adesea Domnul revelează decizia 
cea mai bună“18 celui care nu ocupă poziții de importanță în comunitate (celui 
mai tânăr în cazul respectiv); astfel, episcopii să aibă grijă să ajungă la toți, 
pentru ca în desfășurarea ordonată a drumului sinodal să se realizeze ceea 
ce Apostolul Paul recomandă comunităților: „Nu stingeți Duhul! Nu disprețuiți 
profețiile, dar cercetați toate: păstrați ceea ce este bun!“ (1Tes 5,19-21).

17 CTI, Sinodalitatea în viaţa şi în misiunea Bisericii, nr. 69.
18 Regula S. Benedicti, III, 3.

...o Bisericå sinodalå este o 
Bisericå „în ießire“, o Bisericå 
misionarå, „cu ußile deschise“...



15. The meaning of the journey to which we are all called is above 

all that of discovering the face and form of a synodal Church, in which 

“everyone has something to learn. The faithful people, the college 

of bishops, the Bishop of Rome: all listening to each other, and all 

listening to the Holy Spirit, the ‘Spirit of truth’ (Jn 14:17), in order 

to know what He ‘says to the Churches’ (Rev 2:7).”19 The Bishop of 

Rome, as the principle and foundation of the Church’s unity, asks all 

the Bishops and all the particular Churches, in which and from which 

the one and only Catholic Church exists (cf. LG, no. 23), to enter with 

confidence and courage into the path of synodality. In this “journeying 

together,” we ask the Spirit to help us discover how communion, 

which brings together in unity the variety of gifts, charisms, and 

ministries, is for the mission: a synodal Church is a Church “going 

forth,” a missionary Church “whose doors are open” (EG, no. 46). 

This includes the call to deepen relationships with other Churches and 

Christian communities, with which we are united by the one Baptism. 

The perspective of “journeying together,” then, is even broader, and 

embraces all humankind, whose “joys and hopes, griefs and anxieties” 

we share (GS, no. 1). A synodal Church is a prophetic sign, above all 

for a community of nations incapable of proposing a shared project, 

through which to pursue the good of all: practicing synodality is today 

for the Church the most evident way to be “the universal sacrament of 

salvation” (LG, no. 48), “a sign and instrument of intimate union with 

God and of the unity of the whole human race” (LG, no. 1).

19 FRANCIS, Address at the Ceremony Commemorating the 50th Anniversary of the Institution of the 
    Synod of Bishops.
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15. Sensul drumului la care toți suntem chemați este înainte de toate 
acela de a descoperi chipul și forma unei Biserici sinodale, în care „fiecare 
are ceva de învățat. Popor credincios, colegiu episcopal, episcopul Romei: 
unul în ascultarea celorlalți; și toți în ascultarea Duhului Sfânt, «Duhul adevă-
rului» (In 14,17), pentru a cunoaște ceea ce El «spune Bisericilor» (Ap 2,7)“19. 
Episcopul Romei, ca principiu și fundament al unității Bisericii, cere tuturor 
episcopilor și tuturor Bisericilor particulare, în care și pornind de la care există 
Biserica Catolică una și unică (cf. LG, nr. 23), să intre cu încredere și curaj pe 
drumul sinodalității. În acest „a merge împreună“, cerem Duhului să ne facă 
să descoperim cum comuniunea, care compune în unitate varietatea daru-
rilor, a carismelor, a slujirilor, este pentru misiune: o Biserică sinodală este o 
Biserică „în ieșire“, o Biserică misionară, „cu ușile deschise“ (EG, nr. 46). Asta 
include chemarea de a aprofunda relațiile cu celelalte Biserici și comunități 
creștine, cu care suntem uniți de unicul Botez. Apoi, perspectiva lui „a merge 
împreună“ este și mai amplă și cuprinde întreaga omenire, cu care împărtășim 
„bucuriile și speranțele, tristețile și neliniștile“ (GS, nr. 1). O Biserică sinodală 
este un semn profetic mai ales pentru o comunitate a națiunilor incapabilă 
să propună un proiect împărtășit, prin care să urmărească binele tuturor: a 
practica sinodalitatea este astăzi pentru Biserică modul cel mai evident de a 
fi „sacrament universal de mântuire“ (LG, nr. 48), „semn și instrument al unirii 
intime cu Dumnezeu și al unității întregului neam omenesc“ (LG, nr. 1).

19 Francisc, Discurs pentru comemorarea celei de-a 50-a aniversări a instituirii Sinodului Episcopilor.



III. Listening to the Scriptures

16. The Spirit of God, who illuminates and vivifies this “journeying 

together” of the Churches, is the same Spirit who works in the 

mission of Jesus, promised to the Apostles and to the generations 

of disciples who hear God’s Word and put it into practice. The Spirit, 

according to the Lord’s promise, does not limit himself to confirming 

the continuity of the Gospel of Jesus, but will illuminate the ever-

new depths of his Revelation and inspire the decisions necessary to 

sustain the Church’s journey (cf. Jn 14:25–26; 15:26–27; 16:12–15). 

It is, therefore, appropriate that our journey of building a synodal 

Church be inspired by two “images” from Scripture. One emerges 

in the representation of the “community scene” that constantly 

accompanies the journey of evangelization; the other refers to the 

experience of the Spirit in which Peter and the early community 

recognize the risk of placing unjustified limits on faith sharing. The 

synodal experience of journeying together, following the Lord and 

in obedience to the Spirit, will be able to receive decisive inspiration 

from meditation on these two traits of revelation.
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16. Duhul lui Dumnezeu care luminează și dă viață acestui „a merge îm-
preună“ al Bisericilor este același care acționează în misiunea lui Isus, promis 
apostolilor și generațiilor de discipoli care ascultă poporul lui Dumnezeu și îl 
pun în practică. Duhul, conform promisiunii Domnului, nu se limitează să con-
firme continuitatea Evangheliei lui Isus, ci va lumina profunzimile mereu noi 
ale Revelației sale și va inspira deciziile necesare să susțină drumul Bisericii 
(cf. In 14,25-26; 15,26-27; 16,12-15). Pentru aceasta este oportun ca drumul 
nostru de construire a unei Biserici sinodale să fie inspirat de două „imagini“ 
din Scriptură. Una reiese în reprezentarea „scenei comunitare“ care însoțește 
constant drumul evanghelizării; cealaltă se referă la experiența Duhului, în care 
Petru și comunitatea primară recunosc riscul de a pune limite nejustificate 
împărtășirii credinței. Experiența sinodală de a merge împreună, în urmarea 
Domnului și în ascultarea față de Duhul, va putea primi o inspirație decisivă de 
la meditarea acestor două momente ale Revelației.

III. În ascultarea Scripturilor



Jesus, the Crowd, the Apostles

17. An original scene appears, in its fundamental structure, as the 

constant of the way in which Jesus reveals himself throughout the 

Gospel, as he announces the coming of the Kingdom of God. Essentially, 

three actors (plus one) are involved. The first, of course, is Jesus, the 

absolute protagonist who takes the initiative, sowing the words and 

signs of the coming of the Kingdom without “showing partiality” (cf. 

Acts 10:34). In various ways, Jesus pays special attention to those who 

are “separated” from God and those “abandoned” by the community 

(the sinners and the poor, in gospel language). Through his words and 

actions, he offers liberation from evil and conversion to hope, in the 

name of God the Father and in the power of the Holy Spirit. Even in 

the diversity of the Lord’s calls, their receptive responses, the common 

trait is that faith always emerges as a valuing of people: their plea is 

heard, their difficulty is helped, their availability is appreciated, their 

dignity is confirmed by God’s gaze and restored to the community’s 

recognition.

18. In fact, the work of evangelization and the message of salvation 

would not be comprehensible without Jesus’ constant openness 

to the widest possible audience, which the Gospels refer to as the 

crowd, that is, all the people who follow him along the path, and at 

times even pursue him in the hope of a sign and a word of salvation: 

this is the second actor on the scene of Revelation. The proclamation 

of the Gospel is not addressed only to an enlightened or chosen few. 

Jesus’ interlocutor is the “people” of ordinary life, the “everyone” 

of the human condition, whom he puts directly in contact with God’s 

gift and the call to salvation. In a way that surprises and sometimes 

scandalizes the witnesses, Jesus accepts as interlocutors all those who 
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Isus, mul†imea, apostolii

17. În structura sa fundamentală, o scenă originară apare ca o constantă 
a modului cu care Isus se revelează de-a lungul întregii Evanghelii, vestind 
venirea Împărăției lui Dumnezeu. Actorii aflați în joc sunt în mod esențial trei 
(plus unul). Primul este desigur Isus, protagonistul absolut care ia inițiativa, 
semănând cuvintele și semnele venirii Împărăției fără a „avea părtinire“ (cf. 
Fap 10,34). În diferite forme, Isus acordă o atenție specială celor „despărțiți“ 
de Dumnezeu și celor „abandonați“ de comunitate (păcătoșii și săracii, în 
limbajul evanghelic). Prin cuvintele sale și acțiunile sale, El oferă eliberarea 
de rău și convertirea la speranță, în numele lui Dumnezeu Tatăl și în pute-
rea Duhului Sfânt. În diversitatea chemărilor și a răspunsurilor de primire a 
Domnului, trăsătura comună este că întotdeauna credința se evidențiază ca 
valorizare a persoanei: rugăciunea ei este ascultată, i se dă ajutor în dificultă-
țile sale, disponibilitatea ei este apreciată, demnitatea ei este confirmată de 
privirea lui Dumnezeu și restituită recunoașterii comunității.

18. De fapt, acțiunea de evanghelizare și mesajul de mântuire nu ar fi 
comprehensibile fără deschiderea constantă a lui Isus față de interlocutorul 
cel mai amplu posibil, pe care Evangheliile îl indică drept mulțimea, adică 
ansamblul persoanelor care îl urmează de-a lungul drumului, și uneori chiar îl 
caută în speranța unui semn și a unui cuvânt de mântuire: iată al doilea actor 
din scena Revelației. Vestirea evanghelică nu este adresată numai câtorva 
luminați sau aleși. Interlocutorul lui Isus este „poporul“ vieții comune, acel 
„oricine“ al condiției umane, pe care El îl pune direct în contact cu darul lui 
Dumnezeu și chemarea la mântuire. Într-un mod care surprinde și uneori îi 



emerge from the crowd: he listens to the impassioned remonstrances 

of the Canaanite woman (cf. Mt 15:21–28), who cannot accept being 

excluded from the blessing he brings; he allows himself to dialogue 

with the Samaritan woman (cf. Jn 4:1–42), despite her condition as a 

socially and religiously compromised woman; he solicits the free and 

grateful act of faith of the man born blind (cf. Jn 9), whom official 

religion had dismissed as outside the perimeter of grace.

... The proclamation of the 
Gospel is not addressed only 
to an enlightened or chosen 
few. Jesus’ interlocutor is the 
“people” of ordinary life, 
the “everyone” of 
the human condition ...

19. Some follow Jesus more explicitly, experiencing the fidelity of 

discipleship, while others are invited to return to their ordinary lives: 

yet all testify to the power of the faith that has saved them (cf. Mt 

15:28). Among those who follow Jesus, the figure of the apostles, 

whom he himself calls from the beginning, having given them the task 

of mediating authoritatively the crowd’s relationship with Revelation 

and with the coming of God’s Kingdom, clearly becomes prominent.  

The third actor’s entrance on the scene occurs not thanks to a cure or 
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scandalizează pe martori, Isus acceptă ca interlocutori pe toți cei care ies în 
evidență din mulțime: ascultă argumentele arzătoare ale femeii canaaneene 
(cf. Mt 15,21-28), care nu poate accepta să fie exclusă de la binecuvânta-
rea pe care El o aduce; își permite dialogul cu samariteana (cf. In 4,1-42), în 
pofida condiției ei de femeie compromisă social și religios; solicită actul de 
credință liber și recunoscător al orbului din naștere (cf. In 9), pe care religia 
oficială îl lichidase ca străin de perimetrul harului.

19. Unii îl urmează mai explicit pe Isus, trăind fidelitatea uceniciei, în timp 
ce alții sunt invitați să se întoarcă la viața lor obișnuită: însă toți mărturisesc 
forța credinței care i-a mântuit (cf. Mt 15,28). Între cei care-l urmează pe Isus 
se detașează clar figura apostolilor pe care El însuși îi cheamă, încă de la în-
ceput, destinându-i la medierea autoritară a raportului mulțimii cu Revelația și 
cu venirea Împărăției lui Dumnezeu. Intrarea acestui al treilea actor pe scenă 
nu are loc grație unei vindecări sau convertiri, ci coincide cu chemarea lui 

...Vestirea evanghelicå nu este 
adresatå numai câtorva lumina†i 
sau aleßi. Interlocutorul lui Isus 
este „poporul“ vie†ii caomune, acel 
„oricine“ al condi†iei umane, pe care 
El îl pune direct în contact cu darul lui 
Dumnezeu ßi chemarea la mântuire...



a conversion, but because it coincides with Jesus’ call. The election 

of the apostles is not the privilege of an exclusive position of power 

and separation but the grace of an inclusive ministry of blessing and 

fellowship. Thanks to the gift of the Spirit of the Risen Lord, they are 

to guard the place of Jesus, without replacing him: not to put filters 

on his presence, but to make it easy to encounter him.

... The election of the apostles 
is not the privilege of an 

exclusive position of power and 
separation but the grace of an 

inclusive ministry of 
blessing and fellowship ...

20. Jesus, the crowd in its diversity, the apostles: this is the imagery 

and the mystery that must be constantly contemplated and explored 

in depth so that the Church may increasingly become what she is. 

None of the three actors can leave the scene. If Jesus is absent, and 

someone else takes his place, the Church then becomes a contract 

between the apostles and the crowd and whose dialogue will end 

up following the plot of the political game. Without the apostles, 

authorized by Jesus and instructed by the Spirit, the relationship with 
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Isus. Alegerea apostolilor nu este privilegiul unei poziții exclusiviste de pute-
re și separare, ci harul unei slujiri incluzive de binecuvântare și împărtășire. 
Datorită darului Duhului Domnului Înviat, ei trebuie să păzească locul lui Isus, 
fără a-L înlocui: să nu pună filtre prezenței Sale, ci să facă mai lesnicioasă 
întâlnirea cu El.

20. Isus, mulțimea în varietatea sa, apostolii: iată imaginea și misterul de 
contemplat și de aprofundat încontinuu pentru ca Biserica să devină tot mai 
mult ceea ce este. Niciunul din cei trei actori nu poate să iasă din scenă. Dacă 
lipsește Isus și în locul său intră altcineva, Biserica devine un contract între 
apostoli și mulțime, al cărei dialog va ajunge să urmeze planul jocului poli-
tic. Fără apostoli, autorizați de Isus și instruiți de Duhul, raportul cu adevărul 
evanghelic se întrerupe și mulțimea rămâne expusă unui mit sau unei ideologii 
despre Isus, fie că-l primește, fie că-l refuză. Fără mulțime, relația apostolilor 

... Alegerea apostolilor 
nu este privilegiul unei pozi†ii 

exclusiviste de putere 
ßi separare, ci harul unei slujiri 

incluzive de binecuvântare 
ßi împårtåßire...



the evangelical truth is broken, and the crowd, whether it accepts or 

rejects Jesus, remains exposed to a myth or an ideology about him. 

Without the crowd, the apostles’ relationship with Jesus becomes 

corrupted into a sectarian and self-referential form of religion, and 

evangelization, which emanates from the direct self-revelation that 

God addresses personally to all, offering His salvation, loses its light.

21. Then, there is the “extra” actor, the antagonist, who brings 

to the scene the diabolical separation of the other three. Faced with 

the perturbing prospect of the cross, there are disciples who leave 

and mood-changing crowds. The insidiousness that divides—and, 

thus, thwarts a common path—manifests itself indifferently in the 

forms of religious rigor, of moral injunction that presents itself as 

more demanding than that of Jesus, and of the seduction of a worldly 

political wisdom that claims to be more effective than a discernment 

of spirits. In order to escape the deceptions of the “fourth actor,” 

continuous conversion is necessary. Emblematic in this regard is the 

episode of the centurion Cornelius (cf. Acts 10), the antecedent of 

that “Council” of Jerusalem (cf. Acts 15) which constitutes a crucial 

reference point for a synodal Church.

... The insidiousness that divides ... 
manifests itself indifferently in the 
forms of religious rigor, of moral 
injunction ... and of the seduction
of a worldly political ...
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cu Isus se corupe într-o formă sectară și autoreferențială a religiei, iar evan-
ghelizarea – care provine din revelarea de Sine pe care Dumnezeu o adresea-
ză personal tuturor, oferind mântuirea Sa – își pierde lumina.

21. Există apoi actorul „în plus“, antagonistul, care aduce pe scenă se-
pararea diabolică a celorlalți trei. În fața perspectivei perturbatoare a crucii, 
există discipoli care pleacă și mulțimi care își schimbă atitudinea. Capcana 
care dezbină – deci distorsionează un drum comun – se manifestă deopotrivă 
în formele rigorii religioase, ale impunerii morale care se prezintă ca mai exi-
gentă decât cea a lui Isus și în puterea de seducție a unei înțelepciuni politice 
lumești care se vrea mai eficace decât un discernământ al spiritelor. Pentru 
a ne sustrage de la înșelătoriile celui de-al „patrulea actor“ este necesară 
o convertire continuă. Este emblematic în acest sens episodul centurionului 
Corneliu (cf. Fap 10), antecedent al acelui „conciliu“ din Ierusalim (cf. Fap 15) 
care constituie o referință crucială pentru o Biserică sinodală.

...Capcana care dezbinå... se manifestå 
deopotrivå în formele rigorii 
religioase... ßi în puterea de seduc†ie 
a unei în†elepciuni politice lumeßti 
care se vrea mai eficace decât un 
discernåmânt al spiritelor...





A Double Dynamic of Conversion:
Peter and Cornelius (Acts 10)

22. The episode narrates, first of all, the conversion of Cornelius, 

who even receives a sort of annunciation. Cornelius is a pagan, 

presumably Roman, a centurion (a low-ranking officer) in the army of 

occupation, who practices a profession based on violence and abuse. 

Yet, he is dedicated to prayer and almsgiving, that is, he cultivates 

a relationship with God and cares for his neighbor. It is precisely in 

his home that the angel surprisingly enters, calls him by name, and 

exhorts him to send—the verb of mission! —his servants to Jaffa to 

call—the verb of vocation! —Peter. The narrative then becomes that 

of the conversion of the latter, who, on that same day, received a 

vision in which a voice ordered him to kill and eat animals, some of 

which were unclean. His response is decisive: “By no means, Lord” 

(Acts 10:14). He recognizes that it is the Lord who is speaking to him, 

but he emphatically refuses, because that order demolishes precepts 

of the Torah that are inalienable for his religious identity, and which 

express a way of understanding election as a difference that entails 

separation and exclusion from other peoples.

23. The apostle remains deeply disturbed and, while he is 

wondering about the meaning of what has happened, men sent by 

Cornelius arrive and the Spirit indicates to him that they are his envoys. 

Peter responds to them with words that recall those of Jesus in the 

Garden: “I am the one you are looking for” (Acts 10:21). This is a true 

and proper conversion, the painful and immensely fruitful passage 

of leaving one’s own cultural and religious categories: Peter accepts 

to eat with pagans the food he had always considered forbidden, 
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O dublå dinamicå de convertire:
Petru ßi Corneliu (Fap 10)

22. Episodul relatează înainte de toate convertirea lui Corneliu, care chiar 
primește un soi de bună vestire. Corneliu este păgân, probabil roman, centu-
rion (oficial cu grad mic) al armatei de ocupație, care practică o meserie ba-
zată pe violență și samavolnicie. Și totuși este devotat rugăciunii și pomenii, 
adică întreține relația cu Dumnezeu și se îngrijește de aproapele. Chiar la el 
intră în mod surprinzător îngerul, îl cheamă pe nume și îl îndeamnă să trimită 
– verbul misiunii! – pe servitorii săi la Iope pentru a-l chema – verbul vocați-
ei! – pe Petru. Relatarea devine atunci cea a convertirii acestuia din urmă, a 
lui Petru care în aceeași zi a primit o viziune în care un glas îi poruncește să 
ucidă și să mănânce animale, dintre care unele erau necurate. Răspunsul său 
este hotărât: „Nicidecum, Doamne“ (Fap 10,14). Recunoaște că Domnul este 
cel care îi vorbește, dar îi opune un refuz categoric, pentru că acea poruncă 
demolează precepte din Torah la care nu poate renunța din cauza identității 
sale religioase, care exprimă un mod de a înțelege alegerea ca diferență ce 
comportă separare și excludere față de celelalte popoare.

23. Apostolul rămâne profund tulburat și, în timp ce se întreabă cu privire 
la sensul celor întâmplate, ajung bărbații trimiși de Corneliu, pe care Duhul îi 
indică drept trimiși ai Săi. Petru le răspunde cu cuvinte care amintesc cuvin-
tele lui Isus în Grădina Măslinilor: „Eu sunt cel pe care îl căutați“ (Fap 10,21). 
Este o adevărată convertire, o trecere dureroasă și imens de rodnică de ieșire 
din propriile categorii culturale și religioase: Petru acceptă să mănânce îm-
preună cu cei păgâni o mâncare pe care mereu a considerat-o interzisă, recu-
noscând-o ca instrument de viață și de comuniune cu Dumnezeu și cu ceilalți. 



recognizing it as an instrument of life and communion with God and 

with others. It is in the encounter with people, welcoming them, 

journeying with them, and entering their homes, that he realizes the 

meaning of his vision: no human being is unworthy in the eyes of God, 

and the difference established by election does not imply exclusive 

preference but service and witnessing of a universal breadth.

... no human being is unworthy in 
the eyes of God,

and the difference established by 
election does not imply exclusive 

preference but service and 
witnessing of 

a universal breadth ...

24. Both Cornelius and Peter involve other people in their journey 

of conversion, making them companions in their journey. The apostolic 

action accomplishes God’s will by creating community, breaking down 

barriers, and promoting encounters. The word plays a central role in the 

encounter between the two protagonists. Cornelius begins by sharing 

his experience. Peter listens to him and then speaks, reporting in turn 

what has happened to him and testifying to the closeness of the Lord, 

who goes out to meet people individually to free them from what 

makes them prisoners of evil and mortifies humanity (cf. Acts 10:38). 
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În întâlnirea cu persoanele, primindu-le, mergând împreună cu ele și intrând 
în casele lor, își dă seama de semnificația viziunii sale: nicio ființă umană nu 
este nevrednică în ochii lui Dumnezeu și diferența instituită de alegere nu este 
preferință exclusivă, ci slujire și mărturie de suflu universal.

24. Și Corneliu, și Petru implică în traseul lor de convertire alte persoane, 
făcând din ele însoțitori de drum. Acțiunea apostolică realizează voința lui 
Dumnezeu creând comunitate, dând la o parte îngrădiri și promovând întâl-
nirea. Cuvântul joacă un rol central în întâlnirea dintre cei doi protagoniști. 
Începe Corneliu, împărtășind experiența pe care a trăit-o. Petru îl ascultă și 
după aceea ia cuvântul, comunicând la rândul său ceea ce i s-a întâmplat și 
mărturisind apropierea Domnului, care merge în întâmpinarea fiecărei persoa-
ne pentru a o elibera de ceea ce o face prizonieră a răului și îi mortifică uma-

...nicio fiin†å umanå nu 
este nevrednicå în ochii 

lui Dumnezeu ßi diferen†a 
instituitå de alegere nu este 

preferin†å exclusivå, 
ci slujire ßi mårturie de 

suflu universal...



This form of communicating is similar to the one Peter will adopt in 

Jerusalem when the circumcised believers criticize him, accusing him 

of having broken the traditional norms, on which all their attention 

seems to be focused, while disregarding the outpouring of the Spirit: 

“You entered the house of uncircumcised men and ate with them!” 

(Acts 11:3). At that moment of conflict, Peter reports what happened 

to him and his reactions of bewilderment, incomprehension, and 

resistance. Precisely this will help his interlocutors, initially aggressive 

and refractory, to listen and accept what has happened. Scripture 

will help to interpret the meaning, just as it also will at the “Council” 

of Jerusalem, in a process of discernment that consists of listening 

together to the Spirit.
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nitatea (cf. Fap 10,38). Acest mod de a comunica este asemănător cu acela 
pe care Petru îl va adopta atunci când la Ierusalim credincioșii circumciși îl vor 
certa, acuzându-l că a încălcat normele tradiționale, pe care pare să se con-
centreze toată atenția lor, neținând cont de revărsarea Duhului: „Ai intrat la 
oameni care nu au primit circumcizia și ai mâncat împreună cu ei“ (Fap 11,3). 
În acel moment de conflict, Petru relatează ceea ce i s-a întâmplat și reacțiile 
sale de descumpănire, neînțelegere și împotrivire. Tocmai asta îi va ajuta pe 
interlocutorii săi, inițial agresivi și refractari, să asculte și să primească ceea 
ce s-a întâmplat. Scriptura va contribui la interpretarea sensului, așa cum se 
va întâmpla după aceea și la „conciliul“ din Ierusalim, într-un proces de dis-
cernământ care este o ascultare în comun a Duhului.





IV. Synodality in Action: 
Pathways for Consulting

the People of God

25. Enlightened by the Word and grounded in Tradition, the 

synodal path is rooted in the concrete life of the People of God. In 

fact, it presents a peculiarity that is also an extraordinary resource: its 

object—synodality—is also its method. In other words, it constitutes a 

sort of construction site or pilot experience that makes it possible to 

immediately begin reaping the fruits of the dynamic that progressive 

synodal conversion introduces into the Christian community. On the 

other hand, it can only refer to the experiences of synodality lived, 

at different levels and with different degrees of intensity: valuable 

elements for discernment on the direction in which to continue to 

move are offered by their strengths and achievements, and also by 

their limitations and difficulties. Of course, here, reference is made to 

the experiences activated by the present synodal journey, but also to 

all those in which forms of “journeying together” are already being 

experienced in ordinary life, even if the term synodality is not known 

or used.
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IV. Sinodalitatea în ac†iune:
piste pentru consultarea 
poporului lui Dumnezeu

25. Luminat de Cuvânt și întemeiat în Tradiție, drumul sinodal se înrădăci-
nează în viața concretă a poporului lui Dumnezeu. De fapt, prezintă o particu-
laritate care este și o resursă extraordinară: obiectul său – sinodalitatea – este 
și metoda sa. Cu alte cuvinte, constituie un fel de șantier sau experiență-pilot, 
care permite să se înceapă pentru a aduna imediat roadele dinamismului pe 
care convertirea sinodală progresivă îl introduce în comunitatea creștină. Pe 
de altă parte nu poate decât să facă trimitere la experiențele de sinodalitate 
trăită, la diferite niveluri și cu grade diferite de intensitate: punctele lor de forță 
și succesele lor, precum și limitele și dificultățile lor oferă elemente prețioase 
discernământului cu privire la direcția în care trebuie continuat să se meargă. 
Cu siguranță aici se face referință la experiențele activate de actualul drum si-
nodal, dar și la toate acelea în care deja se experimentează forme de „a merge 
împreună“ în viața obișnuită chiar și atunci când nici măcar nu se cunoaște 
sau nu se folosește termenul de sinodalitate.



The Fundamental Question

26. The fundamental question that guides this consultation of the 

People of God, as mentioned at the beginning, is the following: 

A synodal Church, in announcing the Gospel, “journeys together:” 
How is this “journeying together” happening today in your particular 
Church? What steps does the Spirit invite us to take in order to grow 
in our “journeying together”?

In order to respond, you are invited to:

a) ask yourselves what experiences in your particular Church the 

fundamental question calls to mind;

b) reread these experiences in greater depth: What joys did they 

provoke? What difficulties and obstacles have they encountered? 

What wounds have they brought to light? What insights have they 

elicited?

c) gather the fruits to share: Where, in these experiences, does 

the voice of the Spirit resound? What is he asking of us? What are 

the points to be confirmed, the prospects for change, the steps 

to be taken? Where do we register a consensus? What paths are 

opening up for our particular Church?
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Întrebarea fundamentalå

26. Întrebarea fundamentală care conduce această consultare a poporu-
lui lui Dumnezeu, așa cum s-a amintit deja la început, este următoarea:

O Biserică sinodală, vestind Evanghelia, „merge împreună“: cum se re-
alizează 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?

Pentru a răspunde sunteți invitați:
a)  să vă întrebați ce experiențe ale Bisericii voastre particulare vă readuce 

în minte întrebarea fundamentală;
b)  să recitiți mai în profunzime aceste experiențe: ce bucurii au adus? 

Ce dificultăți și obstacole au întâlnit? Ce răni au scos în evidență? Ce 
intuiții au trezit?

c)  să percepeți roadele care trebuie împărtășite: în aceste experiențe unde 
răsună glasul Duhului? Ce anume ne cere El? Care sunt punctele de 
confirmat, perspectivele de schimbare, pașii de făcut? Unde înregis-
trăm un consens? Ce drumuri se deschid pentru Biserica noastră par-
ticulară?



Different Articulations of Synodality

27. In the prayer, reflection, and sharing prompted by the 

fundamental question, it is opportune to keep in mind three levels 

on which synodality is articulated as a “constitutive dimension of the 

Church.”20

• the level of the style with which the Church ordinarily lives and 

works, which expresses its nature as the People of God that 

journeys together and gathers in assembly summoned by the Lord 

Jesus in the power of the Holy Spirit to proclaim the Gospel. This 

style is realized through “the community listening to the Word 

and celebrating the Eucharist, the brotherhood of communion 

and the co-responsibility and participation of the whole People 

of God in its life and mission, on all levels and distinguishing 

between various ministries and roles;”21

• the level of ecclesial structures and processes, determined also 

from the theological and canonical point of view, in which the 

synodal nature of the Church is expressed in an institutional way 

at the local, regional, and universal levels;

• the level of synodal processes and events in which the Church 

is convoked by the competent authority, according to specific 

procedures determined by the ecclesiastical discipline.

20 ITC, Synodality in the Life and Mission of the Church, no. 70.
21 Ibid.
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Diferite împår†iri ale sinodalitå†ii

27. În rugăciunea, reflecția și împărtășirea provocată de întrebarea fun-
damentală, este oportun să se țină cont de trei planuri pe care se împarte 
sinodalitatea ca „dimensiune constitutivă a Bisericii“20:

�  planul stilului cu care Biserica trăiește și lucrează în mod obișnuit, care 
exprimă natura sa de popor al lui Dumnezeu care merge împreună și se 
adună în adunare, convocat de Domnul Isus în virtutea Duhului Sfânt 
pentru a vesti Evanghelia. Acest stil se realizează prin „ascultarea co-
munitară a Cuvântului și celebrarea Euharistiei, fraternitatea comuniunii 
și coresponsabilitatea și participarea întregului popor al lui Dumnezeu, 
la diferitele sale niveluri și în distincția diferitelor slujiri și roluri, la viața 
sa și la misiunea sa“21;

�  planul structurilor și al proceselor ecleziale, determinate și din punctul 
de vedere teologic și canonic, în care natura sinodală a Bisericii se ex-
primă în mod instituțional la nivel local, regional și universal;

�  planul proceselor și al evenimentelor sinodale în care Biserica este con-
vocată de autoritatea competentă, conform procedurilor specifice de-
terminate de disciplina ecleziastică.

20 CTI, Sinodalitatea în viaţa şi în misiunea Bisericii, nr. 70.
21 Ivi.



Although distinct from a logical point of view, these three levels 

refer one to the other and must be held together in a coherent 

way, otherwise a counter-testimony is transmitted, and the Church’s 

credibility is undermined. In fact, if it is not embodied in structures 

and processes, the style of synodality easily degrades from the level of 

intentions and desires to that of rhetoric, while processes and events, 

if they are not animated by an adequate style, turn out to be empty 

formalities.

28. Furthermore, in re-reading experiences, it is necessary to 

keep in mind that “journeying together” can be understood from 

two different perspectives, which are strongly interconnected. The 

first perspective looks at the internal life of the particular Churches, at 

the relationships between their constituent parts (first and foremost 

between the Faithful and their Pastors, also through the participatory 

bodies envisaged by the canonical discipline, including the diocesan 

synod) and the communities into which they are divided (especially 

parishes). It then considers the relationships between the Bishops and 

with the Bishop of Rome, also through the intermediate bodies of 

synodality (Synods of Bishops of the Patriarchal and Major Archdiocesan 

Churches, Councils of Hierarchs and Assemblies of Hierarchs of the 

Churches sui iuris, and Episcopal Conferences, with their national, 
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Deși sunt distincte dintr-un punct de vedere logic, aceste trei planuri fac 
trimitere unul la altul și trebuie să fie ținute împreună în mod coerent, altminteri 
se transmite o contramărturie și se amenință credibilitatea Bisericii. De fapt, 
dacă nu se întrupează în structuri și procese, stilul sinodalității degenerează 
cu ușurință de la planul intențiilor și al dorințelor la cel al retoricii, în timp ce 
procesele și evenimentele, dacă nu sunt animate de un stil adecvat, sunt for-
malități goale.

28. În afară de asta, în recitirea experiențelor trebuie ținut cont că „a mer-
ge împreună“ poate să fie înțeles din două perspective diferite, puternic inter-
conectate. Prima privește la viața internă a Bisericilor particulare, la raporturile 
dintre subiecții care le constituie (în primul rând raporturile între credincioși și 
păstorii lor, și prin organismele de participare prevăzute de disciplina canoni-
că, inclusiv sinodul diecezan) și la comunitățile în care se împart (îndeosebi 
parohiile). Apoi ia în considerare raporturile episcopilor între ei și cu episcopul 
de Roma, și prin organismele intermediare de sinodalitate (sinoadele episco-
pilor din Bisericile patriarhale și arhiepiscopale majore, consilii ale ierarhilor și 
adunări de ierarhi din Bisericile sui iuris, conferințe episcopale, cu exprimările 
lor naționale, internaționale și continentale). Se lărgește deci la modul în care 



international, and continental expressions). It then extends to the ways 

in which each particular Church integrates within itself the contribution 

of the various forms of monastic, religious, and consecrated life, of lay 

associations and movements, of ecclesial and ecclesiastical institutions 

of various kinds (schools, hospitals, universities, foundations, 

charitable and assistance organizations, etc.). Finally, this perspective 

also embraces relationships and common initiatives with the brothers 

and sisters of other Christian denominations, with whom we share the 

gift of the same Baptism.

29. The second perspective considers how the People of God 

journeys together with the entire human family. Thus, our gaze will focus 

on the state of relations, dialogue, and possible common initiatives 

with believers of other religions, with people who are distant from 

the faith, as well as with specific social environments and groups, with 

their institutions (the world of politics, culture, economics, finance, 

labor, trade unions, and business associations, non-governmental and 

civil society organizations, popular movements, minorities of various 

kinds, the poor and the excluded, etc.).
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fiecare Biserică particulară integrează în interiorul său contribuția diferitelor 
forme de viață monahală, călugărească și consacrată, a asociațiilor și mișcări-
lor laicale, a instituțiilor ecleziale și ecleziastice de diferite genuri (școli, spitale, 
universități, fundații, realități de caritate și asistență etc.). În sfârșit, această 
perspectivă cuprinde și relațiile și inițiativele comune cu frații și surorile din 
celelalte confesiuni creștine, cu care împărtășim darul aceluiași Botez.

29. A doua perspectivă ia în considerare modul în care poporul lui 
Dumnezeu merge împreună cu întreaga familie umană. Privirea se va opri ast-
fel asupra stării relațiilor, a dialogului și a eventualelor inițiative comune cu 
credincioșii din alte religii, cu persoanele îndepărtate de credință, precum și 
cu ambiente și grupuri sociale specifice, cu instituțiile lor (lumea politicii, a cul-
turii, a economiei, a finanțelor, a muncii, cu sindicate și asociații antrepreno-
riale, organizații neguvernamentale și din societatea civilă, mișcări populare, 
minorități de diferite genuri, săraci și excluși etc.).



Ten Thematic Nuclei to be Explored

30. In order to help highlight the experiences and contribute 

in a richer way to the consultation, we indicate below ten thematic 

nuclei that articulate different facets of “lived synodality.” They should 

be adapted to the different local contexts and, from time to time, 

integrated, explained, simplified, and deepened, with particular 

attention paid to those who have more difficulty in participating 

and responding: the Handbook that accompanies this Preparatory 

Document offers tools, itineraries, and suggestions so that the 

different groups of questions can concretely inspire moments of 

prayer, formation, reflection, and exchange.

I. THE JOURNEYING COMPANIONS 

In the Church and in society, we are side by side on the same road. 
In your local Church, who are the ones “journeying together”? When 

we say: “our Church,” who is part of it? Who is asking us to journey 

together? Who are the road companions, including those outside the 

ecclesial perimeter? What persons or groups are left on the margins, 

expressly or in fact?

II. LISTENING
Listening is the first step, but it requires having an open mind and 

heart, without prejudices. To whom does our particular Church “need 

to listen to”? How are the Laity, especially young people and women, 

listened to? How do we integrate the contribution of Consecrated 

Men and Women? What space is there for the voice of minorities, 

the discarded, and the excluded? Do we identify prejudices and 

stereotypes that hinder our listening? How do we listen to the social 

and cultural context in which we live?

I.

II.
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Zece nuclee tematice de aprofundat

30. Pentru a ajuta la evidențierea experiențelor și a contribui în manieră 
mai bogată la consultare, indicăm aici în continuare și zece nuclee tematice 
care împart diferitele fațete ale „sinodalității trăite“. Vor fi adaptate la diferitele 
contexte locale și treptat integrate, explicate, simplificate, aprofundate, acor-
dând atenție deosebită celor care au dificultăți mai multe de a participa și de 
a răspunde: Vademecumul care însoțește acest Document pregătitor oferă în 
această privință instrumente, parcursuri și sugestii pentru ca diferitele nuclee 
de întrebări să inspire concret momente de rugăciune, formare, reflecție și 
schimb.

I. ÎNSOȚITORII DE CĂLĂTORIE
În Biserică și în societate suntem pe același drum umăr la umăr. În Biserica 

voastră locală, cine sunt cei care „merg împreună“? Când spunem „Biserica 
noastră“, cine face parte din ea? Cine ne cere să mergem împreună? Care 
sunt însoțitorii de călătorie, și în afara perimetrului eclezial? Care persoane și 
grupuri sunt lăsate la margini, în mod expres sau în fapt?

II. ASCULTAREA
Ascultarea este primul pas, dar cere să avem mintea și inima deschise, 

fără prejudecăți. Pe cine este „datoare să asculte“ Biserica noastră particula-
ră? Cum sunt ascultați laicii, îndeosebi tinerii și femeile? Cum integrăm con-
tribuția consacratelor și a consacraților? Ce spațiu are glasul minorităților, al 
celor respinși și al celor excluși? Reușim să identificăm prejudecăți și stereo-
tipuri care ne împiedică ascultarea? Cum ascultăm contextul social și cultural 
în care trăim?
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III. SPEAKING OUT
All are invited to speak with courage and parrhesia, that is, 

integrating freedom, truth, and charity. How do we promote a free 

and authentic style of communication within the community and its 

organizations, without duplicity and opportunism? And in relation to 

the society of which we are a part? When and how do we manage to 

say what is important to us? How does the relationship with the media 

system (not only Catholic media) work? Who speaks on behalf of the 

Christian community, and how are they chosen? 

IV. CELEBRATING
“Journeying together” is only possible if it is based on communal 

listening to the Word and the celebration of the Eucharist. How do 

prayer and liturgical celebration inspire and direct our “journeying 

together”? How do they inspire the most important decisions? How 

do we promote the active participation of all the Faithful in the liturgy 

and the exercise of the sanctifying function? What space is given to the 

exercise of the ministries of the reader and acolyte?

V. CO-RESPONSIBLE IN THE MISSION
Synodality is at the service of the Church’s mission, in which all 

her members are called to participate. Since we are all missionary 

disciples, how is each Baptized person called to be a protagonist in the 

mission? How does the community support its members committed to 

service in society (social and political commitment, in scientific research 

and teaching, in the promotion of social justice, in the protection of 

human rights, and in caring for the Common home, etc.)? How do 

you help them to live out these commitments in a logic of mission? 

How is discernment about mission-related choices made, and who 

participates in it? How are the different traditions that constitute the 

III.

IV.

V.
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III. LUAREA CUVÂNTULUI
Toți sunt invitați să vorbească având curaj și parrhesia, adică integrând li-

bertatea, adevărul și caritatea. Cum promovăm în cadrul comunității și al orga-
nismelor ei un stil comunicativ liber și autentic, fără duplicități și oportunisme? 
Dar față de societatea din care facem parte? Când și cum reușim să spunem 
ceea ce ne stă la inimă? Cum funcționează raportul cu sistemul media (nu nu-
mai cel catolic)? Cine vorbește în numele comunității creștine și cum este ales?

IV. CELEBRAREA
„A merge împreună“ este posibil numai dacă ne întemeiem pe ascultarea 

comunitară a Cuvântului și pe celebrarea Euharistiei. În ce mod rugăciunea și 
celebrarea liturgică inspiră și orientează efectiv acest „a merge împreună“? 
Cum inspiră deciziile mai importante? Cum promovăm participarea activă a 
tuturor credincioșilor la liturgie și la exercitarea funcției de a sfinți? Ce spațiu 
este dat exercitării slujirilor lectoratului și acolitatului?

V. CORESPONSABILI ÎN MISIUNE
Sinodalitatea este în slujba misiunii Bisericii, la care toți membrii săi sunt 

chemați să participe. Întrucât toți suntem discipoli misionari, în ce mod fiecare 
botezat este convocat pentru a fi protagonist al misiunii? Cum îi susține co-
munitatea pe membrii săi angajați într-o slujire în societate (angajare socială 
și politică, în cercetarea științifică și în învățământ, în promovarea dreptății so-
ciale, în apărarea drepturilor umane și în îngrijirea casei comune etc.)? Cum îi 
ajută să trăiască aceste angajări într-o logică de misiune? Cum are loc discer-
nământul cu privire la alegerile referitoare la misiune și cine participă? Cum au 
fost integrate și adaptate diferitele tradiții în materie sinodală care constituie 
patrimoniul multor Biserici, îndeosebi cele orientale, în vederea unei mărturii 
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patrimony of many Churches, especially the Oriental ones, integrated 

and adapted, with respect to the synodal style, in view of an effective 

Christian witness? How does collaboration work in territories where 

different sui iuris Churches are present? 

VI. DIALOGUE IN CHURCH AND SOCIETY
Dialogue is a path of perseverance that also includes silences 

and sufferings, but which is capable of gathering the experience of 
persons and peoples. What are the places and modes of dialogue 

within our particular Church? How are divergences of vision, the 

conflicts, the difficulties addressed? How do we promote collaboration 

with neighboring Dioceses, with and among religious communities 

in the area, with and among lay associations and movements, etc.? 

What experiences of dialogue and shared commitment do we have 

with believers of other religions and with non-believers? How does 

the Church dialogue with and learn from other sectors of society: the 

world of politics, economics, culture, civil society, the poor…?

VII. WITH THE OTHER CHRISTIAN DENOMINATIONS
The dialogue between Christians of different confessions, united 

by one Baptism, has a special place in the synodal journey. What 

relations do we have with the brothers and sisters of other Christian 

denominations? What areas do they concern? What fruits have we 

drawn from this “journeying together”? What are the difficulties?

VIII. AUTHORITY AND PARTICIPATION
A synodal Church is a participatory and co-responsible Church.How 

do we identify the goals to be pursued, the way to achieve them, and 

the steps to be taken? How is authority exercised within our particular 

Church? What are the practices of teamwork and co-responsibility? 

VI.

VII.

VIII.
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creștine eficace? Cum funcționează colaborarea în teritoriile unde sunt pre-
zente Biserici sui iuris diferite?

VI. DIALOGÂND ÎN BISERICĂ ȘI ÎN SOCIETATE
Dialogul este un drum de perseverență, care cuprinde și tăceri și sufe-

rințe, dar capabil să adune experiența persoanelor și a popoarelor. Care sunt 
locurile și modalitățile de dialog în cadrul Bisericii noastre particulare? Cum 
sunt abordate divergențele de viziune, conflictele, dificultățile? Cum promo-
văm colaborarea cu diecezele vecine, cu și între comunitățile călugărești pre-
zente în teritoriu, cu și între asociații și mișcări laicale etc.? Ce experiențe de 
dialog și de angajare împărtășită dezvoltăm cu credincioșii din alte religii și cu 
cei care nu cred? Cum dialoghează și învață Biserica de la alte instanțe ale 
societății: de la lumea politicii, a economiei, a culturii, de la societatea civilă, 
de la săraci…?

VII. CU CELELALTE CONFESIUNI CREȘTINE
Dialogul dintre creștini de confesiune diferită, uniți de un singur Botez, are 

un loc deosebit în drumul sinodal. Ce raporturi întreținem cu frații și surorile 
din celelalte confesiuni creștine? La ce domenii se referă? Ce roade am luat 
din acest „a merge împreună“? Care sunt dificultățile?

VIII. AUTORITATE ȘI PARTICIPARE
O Biserică sinodală este o Biserică participativă și coresponsabilă. Cum 

se identifică obiectivele de urmărit, modul de a ajunge la ele și pașii de făcut? 
Cum este exercitată autoritatea în cadrul Bisericii noastre particulare? Care 
sunt practicile de muncă în echipă și de coresponsabilitate? Cum se promo-
vează slujirile laicale și asumarea de responsabilități din partea credincioșilor? 

patrimony of many Churches, especially the Oriental ones, integrated 

and adapted, with respect to the synodal style, in view of an effective 

Christian witness? How does collaboration work in territories where 

different sui iuris Churches are present? 

VI. DIALOGUE IN CHURCH AND SOCIETY
Dialogue is a path of perseverance that also includes silences 

and sufferings, but which is capable of gathering the experience of 
persons and peoples. What are the places and modes of dialogue 

within our particular Church? How are divergences of vision, the 

conflicts, the difficulties addressed? How do we promote collaboration 

with neighboring Dioceses, with and among religious communities 

in the area, with and among lay associations and movements, etc.? 

What experiences of dialogue and shared commitment do we have 

with believers of other religions and with non-believers? How does 

the Church dialogue with and learn from other sectors of society: the 

world of politics, economics, culture, civil society, the poor…?

VII. WITH THE OTHER CHRISTIAN DENOMINATIONS
The dialogue between Christians of different confessions, united 

by one Baptism, has a special place in the synodal journey. What 

relations do we have with the brothers and sisters of other Christian 

denominations? What areas do they concern? What fruits have we 

drawn from this “journeying together”? What are the difficulties?

VIII. AUTHORITY AND PARTICIPATION
A synodal Church is a participatory and co-responsible Church.How 

do we identify the goals to be pursued, the way to achieve them, and 

the steps to be taken? How is authority exercised within our particular 

Church? What are the practices of teamwork and co-responsibility? 
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How are lay ministries and the assumption of responsibility by the 

Faithful promoted? How do synodal bodies function at the level of the 

particular Church? Are they a fruitful experience? 

IX. DISCERNING AND DECIDING
In a synodal style, decisions are made through discernment, 

based on a consensus that flows from the common obedience to the 
Spirit. By what procedures and methods do we discern together and 

make decisions? How can they be improved? How do we promote 

participation in decision-making within hierarchically structured 

communities? How do we articulate the consultative phase with the 

deliberative one, the process of decision-making with the moment of 

decision-taking? How and with what tools do we promote transparency 

and accountability?

X. FORMING OURSELVES IN SYNODALITY
The spirituality of journeying together is called to become an 

educational principle for the formation of the human person and of 
the Christian, of the families, and of the communities. How do we 

form people, especially those who hold roles of responsibility within 

the Christian community, to make them more capable of “journeying 

together,” listening to one another and engaging in dialogue? What 

formation do we offer for discernment and the exercise of authority? 

What tools help us to read the dynamics of the culture in which we are 

immersed and their impact on our style of Church?

IX.

X.

Cum funcționează organismele de sinodalitate la nivelul Bisericii particulare? 
Sunt ele o experiență rodnică?

IX. DISCERNĂMÂNT ȘI DECIZIE
Într-un stil sinodal se decide prin discernământ, pe baza unui consens 

care provine din ascultarea comună de Duhul. Cu ce proceduri și cu ce me-
tode discernem împreună și luăm decizii? Cum se pot îmbunătăți? Cum pro-
movăm participarea la decizii în sânul comunității structurate ierarhic? Cum 
îmbinăm faza consultativă cu cea deliberativă, procesul de decision-making 
cu momentul de decision-taking? În ce mod și cu ce instrumente promovăm 
transparența și responsabilitatea?

X. FORMAREA PENTRU SINODALITATE
Spiritualitatea mersului împreună este chemată să devină principiu edu-

cativ pentru formarea persoanei umane și a creștinului, a familiilor și a co-
munităților. Cum formăm persoanele, îndeosebi cele care ocupă roluri de 
responsabilitate în cadrul comunității creștine, pentru a le face mai capabile 
să „meargă împreună“, să se asculte reciproc și să dialogheze? Ce formare 
oferim discernământului și exercitării autorității? Ce instrumente ne ajută să 
citim dinamicile culturii în care suntem cufundați și impactul lor asupra stilului 
nostru de Biserică?

37

How are lay ministries and the assumption of responsibility by the 

Faithful promoted? How do synodal bodies function at the level of the 

particular Church? Are they a fruitful experience? 

IX. DISCERNING AND DECIDING
In a synodal style, decisions are made through discernment, 

based on a consensus that flows from the common obedience to the 
Spirit. By what procedures and methods do we discern together and 

make decisions? How can they be improved? How do we promote 

participation in decision-making within hierarchically structured 

communities? How do we articulate the consultative phase with the 

deliberative one, the process of decision-making with the moment of 

decision-taking? How and with what tools do we promote transparency 

and accountability?

X. FORMING OURSELVES IN SYNODALITY
The spirituality of journeying together is called to become an 

educational principle for the formation of the human person and of 
the Christian, of the families, and of the communities. How do we 

form people, especially those who hold roles of responsibility within 

the Christian community, to make them more capable of “journeying 

together,” listening to one another and engaging in dialogue? What 

formation do we offer for discernment and the exercise of authority? 

What tools help us to read the dynamics of the culture in which we are 

immersed and their impact on our style of Church?

IX.

X.

37

How are lay ministries and the assumption of responsibility by the 

Faithful promoted? How do synodal bodies function at the level of the 

particular Church? Are they a fruitful experience? 

IX. DISCERNING AND DECIDING
In a synodal style, decisions are made through discernment, 

based on a consensus that flows from the common obedience to the 
Spirit. By what procedures and methods do we discern together and 

make decisions? How can they be improved? How do we promote 

participation in decision-making within hierarchically structured 

communities? How do we articulate the consultative phase with the 

deliberative one, the process of decision-making with the moment of 

decision-taking? How and with what tools do we promote transparency 

and accountability?

X. FORMING OURSELVES IN SYNODALITY
The spirituality of journeying together is called to become an 

educational principle for the formation of the human person and of 
the Christian, of the families, and of the communities. How do we 

form people, especially those who hold roles of responsibility within 

the Christian community, to make them more capable of “journeying 

together,” listening to one another and engaging in dialogue? What 

formation do we offer for discernment and the exercise of authority? 

What tools help us to read the dynamics of the culture in which we are 

immersed and their impact on our style of Church?

IX.

X.



To Contribute to the Consultation

31. The purpose of the first phase of the synodal journey is to 

foster a broad consultation process in order to gather the wealth of the 

experiences of lived synodality, in its different articulations and facets, 

involving the Pastors and the Faithful of the particular Churches at all 

the different levels, through the most appropriate means according to 

the specific local realities: the consultation, coordinated by the Bishop, 

is addressed “to the Priests, Deacons and lay Faithful of their Churches, 

both individually and in associations, without overlooking the valuable 

contribution that consecrated men and women can offer” (EC, no. 7). 

The contribution of the participatory bodies of the particular Churches 

is specifically requested, especially that of the Presbyteral Council and 

the Pastoral Council, from which “a synodal Church [can truly] begin 

to take shape”.22 Equally valuable will be the contribution of other 

ecclesial entities to which the Preparatory Document will be sent, as 

well as that of those who wish to send their own contribution directly. 

Finally, it will be of fundamental importance that the voice of the poor 

and excluded also find a place, not only that of those who have some 

role or responsibility within the particular Churches.

22 FRANCIS, Address at the Ceremony Commemorating the 50th Anniversary of the Institution of the
    Synod of Bishops.
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22 Francisc, Discurs pentru comemorarea celei de-a 50-a aniversări a instituirii Sinodului Episcopilor.

31. Scopul primei faze a drumului sinodal este să favorizeze un amplu pro-
ces de consultare pentru a aduna bogăția experiențelor de sinodalitate trăită, 
în diferitele lor împărțiri și fațete, implicând păstorii și credincioșii din Bisericile 
particulare la toate nivelurile sale diferite, prin mijloacele cele mai adecvate 
în funcție de realitățile locale specifice: consultarea, coordonată de episcop, 
este adresată „preoților, diaconilor și credincioșilor laici din Bisericile lor, fie 
individual, fie asociați, fără a neglija contribuția prețioasă care poate veni de la 
consacrați și de la consacrate“ (EC, nr. 7). În mod deosebit este cerută contri-
buția organismelor de participare din Bisericile particulare, în special consiliul 
prezbiteral și consiliul pastoral, de la care pornind cu adevărat „poate începe 
să capete formă o Biserică sinodală“22. La fel va fi prețioasă contribuția celor-
lalte realități ecleziale la care va fi trimis Documentul pregătitor, precum și cea 
a acelora care vor vrea să trimită direct propria contribuție. În sfârșit, va fi de 
importanță fundamentală să-și găsească spațiu și glasul săracilor și al celor 
excluși, nu numai al celor care ocupă vreun rol sau responsabilitate în cadrul 
Bisericilor particulare.

Pentru a contribui la consultare
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32. The synthesis that each particular Church will elaborate at 

the end of this work of listening and discernment will constitute its 

contribution to the journey of the universal Church. To make the 

subsequent phases of the journey easier and more sustainable, it 

is important to condense the fruits of prayer and reflection into a 

maximum of ten pages. If necessary to contextualize and explain 

them better, other texts can be attached to support or integrate 

them. We recall that the purpose of the Synod, and therefore of this 

consultation, is not to produce documents, but “to plant dreams, draw 

forth prophecies and visions, allow hope to flourish, inspire trust, bind 

up wounds, weave together relationships, awaken a dawn of hope, 

learn from one another and create a bright resourcefulness that will 

enlighten minds, warm hearts, give strength to our hands.”23

23 FRANCIS, Address at the Opening of the Synod of Bishops on Young People (3 October 2018).

32. Sinteza pe care fiecare Biserică particulară o va elabora la sfârșitul 
acestei munci de ascultare și discernământ va constitui contribuția sa la par-
cursul Bisericii universale. Pentru a face mai ușoare și sustenabile fazele urmă-
toare ale drumului, este important a reuși să se condenseze roadele rugăciunii 
și ale reflecției în circa zece pagini maximum. Dacă este necesar pentru a le 
contextualiza și a le explica mai bine, se vor putea atașa alte texte ca suport 
sau completare. Amintim că scopul Sinodului și prin urmare al acestei consul-
tări nu este să producă documente, ci „să facă să răsară vise, să trezească 
profeții și viziuni, să facă să înflorească speranțe, să stimuleze încredere, să 
panseze răni, să împletească relații, să învie zori de speranță, să învețe unul 
de la celălalt și să creeze un imaginar pozitiv care să lumineze mințile, să încăl-
zească inimile, să redea forță mâinilor“23.

23 Francisc, Discurs la începutul Sinodului dedicat tinerilor (3 octombrie 2018).



Amintim cå scopul Sinodului ßi 
prin urmare al acestei consultåri 

nu este så producå documente, 
ci „så facå så råsarå vise, 
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