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Pentru o Biserică Sinodală: comuniune, participare și misiune 

– Sinteză teologică –  

 

 Introducere 

 Sinodalitatea (din grec. σύν – syn = „împreună“ și ὁδός – hodos = „cale”) este 

caracteristică Bisericii creștine încă din timpurile apostolice, fiind atributul care definește viața 

și misiunea corpului eclezial exprimând natura de Popor al lui Dumnezeu ce călătorește 

împreună și se reunește în adunare, chemat de Domnul Isus prin puterea Spiritului Sfânt pentru 

a vesti Evanghelia.1  

 Pentru creștinismul răsăritean sinodalitatea a rămas modul concret de guvernare a 

Bisericilor locale în perioada antică și medievală, în Epoca modernă apărând primele forme de 

reglementare canonică a acestui mod de conducere. Revenirea la unitatea Bisericii după 

modelul primului Mileniu creștin, prin Unirile de la Brest-Litovsk sau Alba Iulia, a generat în 

Bisericile unite sui iuris o serie de dezbateri și un proces de adaptare a tradiției sinodale 

specifică Bisericii Române la ordinea canonică specifică tradiției post-tridentine.2 De la funcția 

tradițională pe care „Soborul mare” o exercită în timpul semnării Mărturiei de credință,3 se 

trece treptat prin eforturile de implementare a unui model canonic specific ecleziologiei 

Bisericii Romano-Catolice în absența unui centru patriarhal de rit constantinopolitan aflat în 

unitate,4 cunoaștem o literatură critică față de noile adaptări,5 ca să se ajungă la discernământul 

 
1 Vademecum pentru Sinodul despre sinodalitate, n. 1.2. 
2 Barta Cristian, Sinodalitatea Bisericii Române Unite cu Roma între anii 1697-1742: aspecte ecleziologice 

identitare, în: Annales Universitatis Apulensis, Series Historica, 11/II, 2007, pp. 9 – 25. 
3 Daniel Dumitran, Un timp al reformelor. Biserica Greco-Catolică din Transilvania sub conducerea episcopului 

Ioan Bob (1782-1830), Editura Scriptorium, Bucureşti 2005, p. 283. 
4 Laura Stanciu, Protopopadichia lui Petru Maior. Semnificația lucrării în durată lungă, în „Petru Maior și 

prietenii. Lucrările Simpozionului Național desfășurat la Reghin în perioada 11-12 septembrie 2020”, Editura 

Mega, Cluj-Napoca 2021, pp. 59-71.   
5 Petru Maior, Protopopadichia, ediţie de Laura Stanciu, Alba Iulia, 1998, p. 92-106, 205-212. 



eclezial și la sintezele făcute de episcopul de Oradea Iosif Papp-Szilágyi, în lucrarea 

Enchiridion Juris Ecclesiae Orientalis Catholicae (1862) și la lucrările de specialitate ale lui 

Ioan Rațiu, Alexandru Grama și ale altor teologi de secol XIX și XX.  

 Sinodalitatea la nivelul relației dintre episcopate este reinstaurată canonic în Bisericile 

unite sui iuris prin CCEO,6 în timp ce actualul demers din Biserica Catolică privește 

redeschiderea spre modul de conducere sinodal care, în spiritul reîntoarcerii spre origini, 

privește participarea tuturor credincioșilor la analiza situațiilor, conștientizarea problemelor 

actuale și trasarea unui itinerar comun în virtutea misionarismului Bisericii lui Hristos.  

 La ora actuală Biserica este supusă unei critici externe, venite din partea culturii 

desacralizate și a instituțiilor publice marcate de anticlericalism și de procesul de secularizare, 

în fața căreia corpul eclezial se își construiește un răspuns apologetic prin dialog activ, 

implicându-se prin intermediul membrilor în viața culturală și asociativă a lumii contemporane. 

În același timp avem și un răspuns venit din interiorul Bisericii, o critică constructivă menită să 

devină motorul schimbărilor care caută să scoată instituțiile din inerția și frica de schimbare, 

conducând spre progresul organic, specific unei instituții vii. Lipsa oricărei critici, exterioare 

sau interioare, ar fi fost semnul unei stări maladive, a unei Biserici muribunde care ar avea doar 

o prezență formală fără să conteze în lumea contemporană.7 

În acest context, în data de 10 octombrie 2021, Sfântul Părinte Papa Francisc, a 

inaugurat în Bazilica Sfântul Petru din Roma parcursul sinodal al Bisericii, sinod care are ca 

temă sinodalitatea, adică a merge împreună pe același drum, de aceea, la acest sinod vor 

participa atât clericii cât și credincioșii. Scopul acestui sinod este acela de a ne ajuta să mergem 

înainte împreună, clerici, persoane consacrate și credincioși, de a ne asculta reciproc și de a 

reflecta împreună la problemele zilelor noastre, ca să devenim astfel solidari cu problemele și 

suferințele lumii în care trăim. Suntem invitați să reflectăm la situațiile și problemele care există 

în comunitățile noastre, pentru a găsi împreună soluții și căi de urmat. Sfântul Părinte ne invită 

să trăim acest Sinod în spiritul rugăciunii. Suntem chemați la unitate și la comuniune, la 

fraternitatea care se naște atunci când ne simțim cu toții îmbrățișați de unica iubire a Domnului. 

De aceea, suntem invitați să mergem și să înaintăm împreună pe drumul credinței, ca și unic 

popor al lui Dumnezeu, pentru a trăi într-o Biserică care primește și trăiește acest dar al unității, 

fiind mereu deschisă vocii Spiritului Sfânt. 

Cele trei cuvinte cheie ale acestui Sinod sunt următoarele: comuniune, participare și 

misiune. Prin aceste cuvinte Biserica contemplă și este chemată să imite viața Preasfintei 

 
6 CCEO, can. 102-113. 
7 Alexandru Buzalic, Ekklesia. Din problematica eclesiologiei contemporane, Editura Buna Vestire, Blaj 2005, p. 

15. 



Treimi, mister de comuniune și de slujire apostolică îndreptată spre lumea contemporană. De 

aceea este necesar ca în Bisericile locale să se pregătească sinoade cu participarea tuturor, 

clerici și laici, promovând implicarea reală a fiecăruia dintre noi. Sinodul este o ocazie de 

întâlnire, de ascultare și reflecție, un timp de har, în care să ne simțim cu toții frați, pentru a 

deveni cu adevărat o Biserică deschisă pentru toată lumea și aproape de toți, o Biserică în care 

fiecare se simte „acasă”. În același timp sinodul ne oferă posibilitatea să devenim o Biserică a 

ascultării, un moment în care să ne oprim din ritmurile noastre frenetice, pentru a asculta în 

rugăciune și adorație vocea Spiritului Sfânt, un moment în care să-i ascultăm pe frații și surorile 

noastre care se află în suferință. Domnul este mereu aproape de fiecare om, îl însoțește cu 

dragoste, cu tandrețe, compasiune și milostivire. Astfel și noi, imitându-L vom putea purta 

fragilitățile, greutățile și lipsurile timpului nostru, vindecând rănile celor care suferă și inimile 

frânte cu balsamul vindecător al harului Său. 

În luna octombrie a anului trecut, odată cu deschiderea anului pastoral, a avut loc și 

inaugurarea parcursului Sinodal în eparhia noastră, prin Liturghia solemnă celebrată de 

Preasfințitul Virgil și prin transmiterea Scrisorii pastorale cu privire la parcursul sinodal. În 

perioada care a urmat a avut loc numirea unei echipe care să coordoneze lucrările acestui sinod 

în cadrul eparhiei noastre, s-a definitivat metoda de lucru și s-a elaborat Chestionarul cu 

întrebări propus la nivelul întregii Biserici Catolice, pe care l-am adaptat pentru Biserica 

noastră. Astfel, în această prima fază a Sinodului a avut loc o consultare a tuturor comunităților 

parohiale de pe cuprinsul eparhiei noastre, dar și a asociațiilor de tineri și adulți, a clericilor, a 

persoanelor consacrate și a tuturor credincioșilor. Scopul acestei etape a fost de a oferi tuturor 

dreptul de a-și exprima părerea prin intermediul acestui Chestionar, chiar și a celor din afara 

Bisericii.  

A fost trimis astfel, Chestionarul cu întrebări, la care au fost invitați să răspundă 

împreună tinerii, adulții și persoanele în vârstă, laicii, persoanele consacrate și clericii din 

comunitățile noastre, dar și din Asociațiile de tineri și adulți, împreună cu toți cei care au dorit 

să își exprime părerea cu privire la aceste tematici. De asemenea, au avut loc o serie de întâlniri 

în care s-a vorbit despre însemnătatea acestui sinod, precum și despre scopul acestuia. Totodată, 

a fost subliniat faptul că este importantă părerea fiecăruia, insistând să primim din fiecare sector 

Chestionare completate, atât de reprezentanți cât și de toți cei care vor să își spună părerea. La 

finalul etapei de consultare Chestionarele completate au fost centralizate la nivel eparhial, unde 

am totalizat peste 6000 de răspunsuri primite. Ulterior, s-a încercat includerea acestor 

răspunsuri în cadrul Sintezei de față, care va fi transmisă mai departe Sinodului Bisericii Greco-

Catolice, reprezentând contribuția Eparhiei Greco-Catolice de Oradea la Sinodul despre 

Sinodalitate al Bisericii Catolice.  



 În acest context, participarea activă, implicarea responsabilă a persoanelor care au 

răspuns la Chestionarul propus de Sfântul Părinte Papa Francisc în cadrul Sinodului pentru 

sinodalitate, seriozitatea cu care au dat dovadă că sunt preocupați de viața spirituală, de soarta 

propriei Biserici și sunt preocupați de transmiterea mesajului Evangheliei în lumea de azi, sunt 

semnul prezenței unei vieți spirituale reale în dinamismul lumii de azi, garanția că Biserica 

noastră are un viitor și că trăiește mesajul Evangheliei, dar mai ales dovedește că reîntoarcerea 

la calea sinodalității, pe care Biserica Română Unită ca entitate eclezială sui iuris o are în 

trecutul ei, este în spiritul evoluției organice a Trupului mistic al lui Isus Hristos. 

 

 Răspunsul la tematicile și întrebările propuse în vederea consultării credincioșilor 

în perspectivă teologico-pastorală 

 Consultarea Poporului lui Dumnezeu ne furnizează o serie de răspunsuri care ne oferă 

o radiografie a situației actuale și, analizate, ne devoalează așteptările, speranțele și constituie 

o proiecție spre viitor a acțiunii ecleziale „împreună”, păstori și turma păstorită. În sinteză, 

analiza răspunsurilor ne revelează următoarele: 

1. Frați pe același drum 

 Transformarea unei comunități ecleziale dintr-o structură instituționalizată într-un corp 

eclezial funcțional pornește de la redescoperirea fraternității. Toți constată eforturile „clasice” 

făcute printr-o pastorație tradițională, parohia nu exclude pe nimeni, însă situația contemporană 

este de natură nouă: îmbătrânirea populației; pe fondul grijilor vieții între credincioșii 

practicanți și nepracticanți pot apare diferențe.  

 1.1. Persoane sau grupuri sunt lăsate la margini, la periferie, în mod expres sau de 

fapt:  

- minoritățile etnice, în primul rând rromii ca o reminiscență a persecuțiilor și discriminărilor 

din trecut, uneori în legătură cu comportamentul social și a lipsei de instruire specific acestor 

grupuri sociale enclavizate;  

- săracii sau familiile cu o situație economică precară sau modestă, care se simt excluși din 

rândul laicilor activi rămânând într-o trăire intensă a credinței, însă personală, o prezență 

silențioasă pe care o „auzim” mai ales în scaunul de spovadă ca o mărturie vie a vieții spirituale 

autentice, însă neîmpărtășite comunității; 

- persoane credincioase, educate și cu cunoștințe catehetice care au trecut prin trauma psihică 

și spirituală a unei rupturi afective sau a unui divorț, uneori cu copii în întreținere, care se simt 

culpabili și excluși canonic dintre credincioșii practicanți, cu toate că participă la slujbă și caută 

să-și reconstruiască viața pe credință, speranță și iubire în Hristos; 



- periferiile existențiale și extremele: cei foarte săraci, oameni ai străzii, oameni care și-au 

pierdut statutul printr-o pensie sub pragul limitei de sărăcie, bătrânii care ajung la periferia vieții 

lor biologice cu pierderea capacităților psiho-fizice, copii și tinerii tratați uneori ca o masă 

amorfă, fără experiență și fără o voce activă în comunitate, bolnavii, persoane cu handicap fizic 

sau psihic, dar în egală și cei bogați, care au succes în afaceri, categoriile sociale înalt calificate 

care sunt tratați la ora actuală ca o categorie separată și uneori sunt judecați după prejudecăți; 

- credincioșii au o postură pasivă, așteaptă ca cei ce au nevoie de ajutorul spiritual și de 

solidaritatea creștină să aibă inițiativa și să se adreseze Bisericii – care, în fond, nu îi exclude – 

dar nu se simt responsabili „din interior” de implicarea pastorală „împreună” cu păstorii lor 

spirituali și ecleziali. 

 1.2. Biserica / parohia poate fi mai aproape de familii și de tineri, de săraci și de cei 

aflați la periferie: 

- apar uneori expresii de tipul „ parohia să pună în centrul ei pe Cristos și nu omul...”, ceea ce 

ne arată că există încă un clivaj între credința formală primită (probabil familii tradiționale) și 

acțiunea eclezială (acțiunea eclezială) care trebuie să vadă în aproapele pe Hristos, care trebuie 

slujiți în săraci, în înfometați, însetați, în cei în suferințe, etc. Este nevoie de propovăduirea unui 

umanism construit în Domnul care pornește de la fraternitatea universală și nu de la definiții 

conceptuale care au fost scoase din context și care, în ciuda bunelor intenții, ne îndepărtează de 

mesajul cristic; 

- se exprimă recepția pozitivă a mijloacelor media în anumite situații excepționale, perioada 

pandemiei covid-19 și recepția pozitivă a mijloacelor actuale de comunicare (Radio Maria, Tv, 

canalul youtube, etc.) exprimându-se prin proiecția acestor efecte pozitive în direcția unei 

pastorații sprijinite pe mijloacele moderne de comunicare în masă care evoluează vertiginos în 

epoca contemporană;    

- transformarea unor evenimente solemne din viața familiilor într-un prilej aniversar pentru 

întreaga comunitate (aniversarea unui anumit număr de ani de la căsătorie, 10 ,25, 50), 

acordarea unor distincții cu valoare onorifică din partea Bisericii pentru persoanele care au 

merite în consolidarea vieții comunitare și în propovăduirea vie a Evangheliei, sprijinirea 

familiilor cu mai mulți copii și a preoților care sunt în centrul atenției comunității și model, dar 

în același timp, de cele mai multe ori, își trăiesc credința și se ocupă de grijile familiale cu un 

venit salarial modest; 

- strângerea legăturii dintre credincioși și o cunoaștere de proximitate a turmei păstorite, mai 

ales prin vizitele făcute cu ocazia sfințirii caselor sau a intervențiilor ocazionale care rezultă din 

acțiunea pastorală cotidiană, asistența spirituală a bolnavilor, a persoanelor în vârstă, a 

persoanelor izolate sau cu nevoi speciale, etc. 



- coordonarea diaconiei Bisericii cu preoții parohi care asigură prezența proximă a mijloacelor 

de ajutorare caritativă în concretul comunității credincioșilor Bisericii; 

- formarea preoților, a persoanelor cu responsabilități de conducere, asigurarea mijloacelor de 

asistență spirituală împreună cu posibilitatea unei asistențe economico-caritative a persoanelor 

și a familiilor păstorite, fără sciziunea dintre instituții și funcționari specializați din cadrul 

instituției Bisericii; 

- prezența misionară a Cuvântului Domnului la „periferii”, pornind de la contemplarea lui Isus 

Hristos, s-ar putea ajuta Biserica să se apropie de periferiile existențiale ale umanității.8  

 1.3. Transformarea parohiilor noastre în comunități vii, calde, afectuoase, 

primitoare, în care să domnească solidaritatea și spiritul de slujire: 

 - așteptarea ca preotul din parohie să fie „om al rugăciunii, în slujba Cuvântului Domnului, om 

al carității, omul tuturor”, care să nu se limiteze doar asupra administrării sacramentelor, ci să 

fie fermentul creșterii Bisericii și a edificării Împărăției lui Dumnezeu; 

- scoaterea comunității din inerție: preoții să devină păstori și nu simplii funcționari, laicii să 

devină creștini practicanți și nu simplii spectatori ai unui program spiritual tradițional, lipsiți de 

esența misiunii lor pastorale; 

- consolidarea comunității prin cunoaștere reciprocă, reuniuni la sfârșitul celebrărilor, programe 

prin care să se continue dialogul între creștini.  

- organizarea unor activități care să trezească interesul, fără ca să fie impuse centralizat, ci să 

corespundă cererilor comunității; 

- sudarea coeziunii între membri parohiei, organizarea de activități împreună cu alte parohii și 

la nivel de protopopiat, pentru a rămâne activități care să canalizeze acțiunea pastorală solemn 

la nivel eparhial, întâlniri naționale, internaționale, etc.; 

- implicarea activă a laicilor la pregătirea celebrării Sfintei Liturghii duminicale și a marilor 

sărbători, sprijinirea inițiativelor, organizarea procesiunilor, alegerea cântecelor, organizarea 

unor momente de convivialitate după celebrări, pentru ca Euharistia să fie în centrul trăirii și 

consolidării unității. 

 1.4. Cunoașterea identității greco-catolice:  

- se exprimă necesitatea unor poziții clare, oficiale, nepartinice, care să afirme originea, reperele 

istorico-teologice și locul BRU în cadrul Bisericii Române și universale; 

 
8 „L´intervention du card. Bergoglio avant le conclave”, în Zenit. Le Monde vu du Rome, mars 27, 2013. 

https://fr.zenit.org; consultat la data de 29/05/2020. 



- se recunoaște ambiguitatea reperelor identitare adoptate de o fracțiune care refuză practicile 

de cult specifice ritului greco-bizantin român și o fracțiune a celor ce vor să se apropie de filonul 

specific Bisericii Române, cu particularitățile tradițiilor locale din Ardeal; 

- existența a trei generații cu o conștiință identitară proprie: a greco-catolicilor care au fost 

inițiați înainte de anul 1948 și a rezistenței din perioada persecuțiilor, a greco-catolicilor din 

familii care au frecventat BOR sau Biserica Romano-Catolică și care au devenit practicanți 

după redeschiderea parohiilor începând cu anul 1990 și tânăra generație care au primit botezul 

și au fost inițiați după ieșirea din catacombe a BRU. Cu nuanțări identitare influențate de 

evenimentele timpului, există o continuitate și un progres în transmisia intergenerațională; 

- necesitatea popularizării prin intermediul unor planificări a unor serii de predici, prin 

publicații, conferințe, emisiuni radio și TV, etc., a istoriei BRU, despre marile personalități 

ecleziale și laici din viața BRU și din istoria României, despre Fericiții Episcopi martiri, 

credincioși care au trăit într-o aură de sfințenie;   

- se exprimă dorința de a cunoaște aprofundat elemente de liturgică, de mistagogie, de teologie 

sacramentală și dorința reglementării cu autoritate a problematicii lui filioque, a practicilor 

sacramentale, etc. de către Sinodul Episcopilor printr-o planificare a acțiunilor care să aducă o 

ordine și disciplină în practica sacramentală, a limbajului liturgic, etc., și care să reflecte o 

poziționare conformă misiunii BRU în apostolatul refacerii unității Bisericii Române în unitatea 

specifică Bisericii Catolice; 

- în general se exprimă o conștiință identitară matură, se cunosc limitele și neajunsurile actuale, 

dar se așteaptă clarificarea ambiguităților care se manifestă la nivelul așteptărilor diferiților 

membri ai comunităților noastre. 

 1.5. Viitorul Biserici Greco-Catolice. Se exprimă clar dorința ieșirii din inerția unui 

formalism și transformarea Bisericii într-o instituție în care să fie prezenți profesioniști – clerici 

și laici –  care să gestioneze problemele pastorale, economice, de patrimoniu, de asistență 

socială, învățământ, etc. Chiar și cei ce sunt conștienți de prognozele economice, demografice, 

civilizaționale negative manifestă o speranță bazată pe realism și pe proiecții pertinente. Se 

dorește: 

- sprijinirea și recompensarea tinerilor cu rezultate școlare deosebite, asistarea lor în parcursul 

formativ pentru formarea elitei de mâine; 

- îmbunătățirea intervenției prin mijloace media, cu programe adaptate interesului tinerilor și 

tuturor categoriilor de vârstă din Biserică (Radio Maria, TV, etc.). Aceste afirmații sunt expresia 

unor schimbări de atitudine care privesc pastorația de mâine și prezența acțiunii ecleziale pe 

toate canalele de comunicație și prin toate tehnologiile de care va dispune lumea; 

- creșterea importanței BRU prin calitatea pastorației și a elitelor din cadrul culturii române; 



- cooperarea preoților, a actorilor implicați în pastorație, a laicilor în toate aspectele care privesc 

viața parohiilor, atât sub aspect spiritual, liturgic și devoțional, cât și al tuturor aspectelor care 

țin de implicarea în educație, în viața culturală, asistența socială, viața comunității civile, etc.; 

- edificarea unei Biserici pe fundamentele solide ale tradiției înaintașilor, pe trăirea credinței 

ancorate în ritul Bisericii noastre sui iuris, în continuitate și ca o dezvoltare organică firească 

sub călăuzirea divină în Spiritul Sfânt. 

 

 2. Ascultarea.  

 Ascultarea tuturor fraților și surorilor este un element fundamental al sinodalității. În 

direcția spirituală cel mai important factor îl reprezintă ascultarea celui ce se exprimă, care are 

nevoie să-și împărtășească frământările, durerile, speranțele, în acest proces de comunicare 

ajungând să-și limpezească neclaritățile. Acest act cu valoare terapeutică este mai important 

decât sfaturile formale, scoase din soluții livrești și nu din experiența vieții spirituale pe care 

unii preoți le dau credincioșilor. Același lucru privește și sinodalitatea întregii Biserici: 

comunitatea se exprimă, este ascultată, își conturează discernământul eclezial și trasează 

reperele acțiunii de mâine „împreună”.  

 2.1. Cum sunt ascultați laicii, îndeosebi tinerii și femeile:  

- acolo unde există o comunitate matură, care se manifestă dincolo de liturghia duminicală și 

din sărbători, parohii sunt percepuți ca persoane de legătură între laici și ierarhie, multe 

răspunsuri exprimând satisfacția că sunt ascultați atunci când se adresează păstorilor lor; 

- asociațiile active pe lângă BRU se simt ascultate și își exprimă satisfacția colaborării și 

reactivității din partea clerului; 

- se dorește încurajarea exprimării libere, deschise, prin luări de poziție făcute de tineri și 

vârstnici, bărbați și femei, laici sau clerici. 

 2.2. Ascultarea persoanelor consacrate: 

- se exprimă satisfacția că persoanele consacrate sunt ascultate și că le este recunoscută valoarea 

misiunii lor, că primesc un semn de mulțumire și că au satisfacția rezultatelor muncii lor; 

- dăruirea și consacrarea vieții în slujba lui Dumnezeu este percepută ca o autoritate spirituală, 

astfel încât se exprimă respectul față de munca lor și o ascultare față de cuvintele de învățătură 

care sunt rodul vieții de credință și a experienței de viață spirituală. Sunt recunoscuți ca 

educatori și pilde de viață creștină, demne de urmat. 

- atât persoanele consacrate cât și laicii percep esența vieții dedicate slujirii Bisericii ca un semn 

viu al prezenței Împărăției lui Dumnezeu în lume. 

 2.3. Prejudecăți și stereotipuri care împiedică ascultarea:   



- încă persistă o serie de prejudecăți și comportamente selective în ascultarea tinerilor, femeilor, 

persoanelor cu nevoi speciale, dependente, a bătrânilor, însă există o reală schimbare în 

acceptarea pluralismului părerilor și o toleranță a comunităților în spiritul depășirii acestor 

prejudecăți; 

 2.4. Îi ascultăm pe cei care au opinii diferite de ale noastre:  

- acceptarea pluralismului părerilor și recepția critică a pozițiilor contrare, fapt care conduce 

spre o evoluție echilibrată, dialectică, a luării de poziție; 

- sunt femei care nu se simt ascultate, afirmând că sunt discriminate, la fel cum există percepția 

superiorității autorității preotului în fața comunității, fiind percepții subiective care țin fie de 

personalitatea celor ce afirmă aceste lucruri, fie sunt situații în care deținătorii de autoritate fac 

dovadă de lipsă de tact; 

- se afirmă efortul permanent de autoeducare a răbdării și toleranței, ceea ce revelează o viață 

activă bazată pe principiile Evangheliei. 

 2.5. Ne interesează părerile celorlalți sau considerăm că părerile noastre ne sunt 

suficiente?  

- da, și la această întrebare marea majoritate se declară deschisă față de opiniile celorlalți, știu 

să îl asculte pe aproapele lor, sprijină inițiativele și încurajează spiritul de inițiativă;   

 

 3.Comunicarea 

 Comunicarea impune emiterea unor sentințe, receptarea acestora, răspunsul adecvat și 

transmiterea acestuia astfel încât să fie primit sau înțeles, un raport dinamic de transmitere și 

dezvoltare a unui mesaj. Cu atât mai importantă este transmiterea Evangheliei, o propovăduire 

a lui Isus în prezența Împărăției lui Dumnezeu care se edifică în devenirea istoriei mântuirii.  

 3.1.Promovarea în cadrul comunității unui stil comunicativ liber şi autentic, fără 

duplicități şi oportunisme: 

- se așteaptă : simplitatea, pentru o mai bună și largă receptivitate, claritatea, sinceritatea, emoția 

și atingerea sentimentului de înțelegere și împlinire; 

- sinceritatea, trăirea valorilor propovăduite în viață, o autenticitate care vine din unitatea de 

gândire și acțiune; 

- tratarea comunității ca o familie, o pastorație și un contact de proximitate mai ales în cazul 

comunităților relativ mici, unde oamenii se cunosc reciproc; 

- pregătirea preoților pentru practica spovezii în confesional adaptată ascultării femeilor (cu 

probleme specifice, uneori nespovedite din pudicitate), cunoașterea psihologiei relațiilor de 

familie și ieșirea dintr-o abordare teoretică, idealizată, care nu se regăsește în viața de toate 

zilele; 



- prezența preotului in mijlocul credincioșilor într-o atitudine deschisă, relaxantă si 

comunicativă. O pastorație în care, conform viziunii Conciliului Vatican II, în centru se află 

poporul lui Dumnezeu care slujește conform chemării fiecăruia în parte: cler, viața consacrată 

și laicii; se exprimă dorința apropierii sufletești a păstorilor față de credincioși, o atenție 

părintească și o atitudine care să reflecte iubirea lui Dumnezeu față de credincioși. 

 3.2. Ce ne permite sau ne împiedică să vorbim sincer, curajos și responsabil în 

Biserica noastră locală și în societate: 

- nu sunt piedici reale, atitudinea generală este pozitivă, rămân numai atitudinile subiective și 

reținerea în fața reprezentanților care au autoritate, însă Biserica este în schimbare, din interior, 

odată cu implicarea noilor generații. 

 3.3. Raportul cu mass-media: 

- sunt apreciate emisiunile și varietatea subiectelor tratate de Radio Maria, TV Maria și 

mijloacele existente la ora actuală. Biserica are un raport echilibrat și în același timp adecvat 

față de mass-media.; 

- se exprimă dorința prezenței persoanelor reprezentative din Biserică, a teologilor, etc., în 

cadrul unor emisiuni pe posturile naționale, care să popularizeze trecutul istoric, starea actuală, 

dialogul ecumenic, realizările din interiorul BRU și deschiderea Bisericii Catolice spre toate 

neamurile; 

- sunt conștientizate noile provocări și schimbări de paradigmă mass-media prin înlocuirea 

sistemelor tradiționale, cu cele susținute pe rețelele sociale, presă web, pagini de Facebook, 

Instagram, podcasturi, etc. Reașezarea comunicării pe baza acestor elemente constituie o nouă 

provocare pentru biserica noastră; 

- se doresc reportaje din teren care să transmită viața reală a credincioșilor, evenimente de 

actualitate, să se lase mai mult spațiu exprimării directe a laicilor și a oricărui individ implicat 

care – printr-un simplu telefon – poate deveni un colaborator eficient care să facă să circule 

informațiile în timp util. 

 3.4. În societate, în mediile pe care le frecventăm, suntem capabili să vorbim public 

fără frică, liberi, în spiritul adevărului, în ciuda riscului de a fi combătuți: 

- respondenții își asumă în unanimitate postura de predicare a Adevărului, cu orice risc, o 

consecință a rezistenței din perioada comunistă și a promovării exemplului episcopilor martiri 

și a persoanelor care au ținut credința vie în perioada catacombelor. 

 

  4.Celebrarea 

 Credința se manifestă prin cultul liturgic, prin celebrarea euharistică și prin ascultarea 

solemnă a Evangheliei propovăduite. 



 4.1. Promovarea participării active a tuturor credincioșilor la cultul Liturgic: 

- în general, comunitățile catolice participă activ la celebrarea Sfintei Liturghii și a 

Sacramentelor, cantorii din strană asigurând coordonarea și prezența unor elemente specializate 

din cadrul celebrărilor liturgice; 

- este posibilă extinderea participării comunității la celebrări prin implicarea celor ce doresc și 

sunt disponibili (Cor parohial, asociații inter-parohiale şi grupuri de rugăciune mai ales pentru 

pensionari); 

- cateheze liturgice, mistagogice și explicarea teologică într-un limbaj adecvat prin care să se 

redescopere bogăția ritului propriu și locul acestuia printre celelalte rituri ale Bisericii creștine; 

- așteptarea ca preoții să fie exemple de urmat prin pietate, predici adecvate, să fie capabili de 

a trezi interesul pentru viața liturgică și pentru consolidarea comunității enoriașilor practicanți. 

 4.2.Liturghia duminicală este trăită de creștini ca o întâlnire plină de bucurie cu 

Dumnezeu Cel Înviat sau modul de celebrare este prea rece și impersonal iar cuvintele nu 

încălzesc și nu hrănesc inima:  

- se subliniază necesitatea pregătirii teologice și spirituale a clerului; 

- se repetă dorința înțelegerii principalelor momente și mistagogia din spatele gesturilor și 

simbolismului liturgic (apare expresia: alfabetizare liturgică); 

- majoritatea se regăsesc în modul concret de celebrare asigurat de BRU. 

 4.3. Schimbări în bine din parohie în ultimii ani: 

- Participarea conștientă, prin credință și rațiune, la celebrarea liturgică; 

- adaptarea la condițiile impuse de pandemie și modul în care s-a reușit asigurarea prezenței 

principalelor acțiuni pastorale prin noile mijloace mass-media și prin prezența alături de 

bolnavi, asigurarea înmormântărilor, s-a arătat capacitatea de adaptare a corpului eclezial în 

comuniune cu întreaga Biserică; 

- se observă progresul în formarea seminariștilor, îmbunătățirea calității cântului bisericesc, 

celebrarea exemplară în catedrala Sf. Nicolae și în principalele centre în care este prezentă 

Biserica noastră; 

- se simte coeziunea dintre clerici și laici în rezolvarea problemelor bisericești; 

- creșterea numărului persoanelor care participă la viața sacramentală a comunității. 

 

 5.Misiunea 

 Este încredințată tuturor, este un apostolat al corpului eclezial prin intermediul slujirii 

clericale, a vieții consacrate și a laicilor. În plus, BRU are misiunea refacerii unității creștinilor, 

mai ales printr-un apostolat chemat să netezească căile spre unirea Bisericii Române într-o 

turmă și un păstor. 



 5.1. Fiecare credincios este chemat să fie protagonist al misiunii de a propovădui 

Evanghelia la toată lumea:  

- cunoașterea preoției baptismale ca o datorie a oricărui credincios; 

- prezența laicilor în toate ambientele profesionale și în mediile sociale care prelungesc 

misiunea Bisericii acolo unde preoții nu pot ajunge (Mâinile preotului în casele oamenilor sunt 

enoriașii săi; iubirea, credința, onestitatea vizibilă în inimile lor sunt Evanghelie propovăduită 

și lumină în întunericul dezamăgirilor, deziluziilor, răutăților acestei lumi. Consilierii parohiali, 

membrii de asociații simt pulsul comunității, societății, semnalizează, comunică, colaborează 

și se angajează acolo unde e nevoie: administrarea bunurilor parohiale, susținerea și pregătirea 

bisericii ca loc al celebrărilor și al comuniunii, formează grup de rugăciune și, chiar, susțin 

cateheză cu asistența parohului); 

- exemplul personal ca apostolat în fața lumii (atitudine, cuvânt, prin trăirea autentică a 

credinței. Prin iubirea și deschiderea personală spre ceilalți. Prin felul în care își împlinește 

îndatoririle – acasă, la serviciu, în societate). 

 5.2. Biserica susține pe membrii săi angajați într-o slujire anume în societate: 

- prin susținerea structurilor implicate în pastorație; 

- prin susținerea spirituală a creștinilor astfel încât să se simtă acceptați și utili în implicarea lor. 

 5.3. Colaborarea cu celelalte Biserici creștine din teritoriu în vederea unei mărturii 

creștine eficiente:   

- punctul culminant al relaționării interconfesionale este Săptămâna de rugăciune pentru 

Unitatea Creștinilor; 

- există o colaborare instituționalizată, însă se manifestă și relațiile directe dintre credincioși, 

la nivelul vieții cotidiene și ca relații de respect reciproc și de bună vecinătate. 

 5.4. Dorința de a fi misionari, de a fi mărturii umile dar curajoase ale credinței în 

Dumnezeu, acolo unde trăim: în familie, la locul de muncă, în societate:  

- există conștiința misiunii Bisericii, dorința de implicare în apostolatul contemporan, în toate 

locurile unde credincioșii sunt prezenți. 

 5.5. Cum să vestim Evanghelia celor care nu frecventează biserica, mai ales 

tinerilor: 

- prin viața cotidiană, prin practicarea virtuților, prin prezența vizibilă în viața societății civile 

ca o forță progresistă; 

- vizita persoanelor responsabile (preoți, persoane consacrate, asociații) în familiile care s-au 

îndepărtat de practica religioasă comunitară, ascultarea lor, observarea nevoilor personale sau 

analizarea cauzelor concrete care i-au îndepărtat; 



- implicarea cu tact, prin pași mici, discreți, călăuzirea spre redescoperirea valorilor 

Evangheliei. 

 5.6. Misiunea greco-catolicilor în mijlocul neamului românesc:   

- să ne păstrăm credința strămoșilor noștri, să fim mai umani, avem misiunea de a conștientiza 

valorile fundamentale ale Bisericii noastre; 

- promovarea valorilor naționale și spirituale ale marilor noștri înaintași: episcopi, preoți, 

oameni politici, personalități ale culturii românești; 

- misiunea istorică a bisericii noastre: „Misiunea Bisericii, a slujitorilor ei, este așezarea păcii 

lui Dumnezeu în suflete, întemeierea împărăției păcii lui Hristos în lume. Pacea Domnului, a 

cărei cântec îngeresc a răsunat deasupra ieslei din Viflaim; pacea lumii, rostită, întru iertare, cu 

binecuvântare dumnezeiască, de pe sfântul lemn al Crucii. Întru acest cuvânt, care este suflet și 

viață, se cuprinde rațiunea de a fi a Bisericii. Întru aceasta trăiește Biserica lui Hristos" (card. 

Iuliu Hossu, Pastorala transmisă preoților în 10 mai 1931 la Gherla). 

 5.7. Formele de pastorație folosite până acum trebuie păstrate neatinse sau le 

considerăm astăzi insuficiente? Trebuie identificate noi forme? Care ar fi acestea? 

- trebuie pus accent pe metodele interactive, creative și de inițiativă, în loc de o pastorație 

pasivă, în care preotul ”predică”, iar ceilalți ascultă. Este mai mare nevoie de deschidere între 

clerici și credincioși, dacă aceste forme se pot transmite urmașilor noștri deja este o realizare; 

- trebuie mărita prezenta publica in media, in mediul academic si in dezbaterile filosofico-

teologice, în oportunitățile ecumenice sau sociale; 

- păstrarea echilibrului între formele tradiționale, specifice BRU, adaptate sensibilității și 

spiritualității poporului și noile forme care sunt implementate în progresul general al societății. 

 

 6.Dialogul 

 Dialogul aduce cu sine înțelegerea interlocutorului, chiar dacă presupune multă 

răbdare. Se reia tematica din punctele precedente, dar în contextul aplicat al instituției 

Bisericii. De aceea multe păreri se repetă: 

 6.1. Cum sunt abordate diferențele de opinie, conflictele sau dificultățile în 

Biserică/parohie?  

- Biserica are harul să găsească și să aplice mereu forme și metode adecvate; 

- Cu mult calm. În public. Prin harul și tactul preoților. Cu mult tact și toleranță. Suntem 

diferiți și avem păreri diferite. Fiecare părere contează. 

 6.2. Cum promovăm colaborarea cu eparhiile/parohiile vecine, cu şi între 

comunitățile călugărești prezente în teritoriu, cu şi între asociațiile şi mișcările laicale?  



- prin pelerinaje, exerciții spirituale, nopti de veghe, prin Radio Maria. Prin participare la 

activități comune: rozariu, ore de adorație, exerciții spirituale, zile de reculegere; 

- prin proiecte inter parohiale și inter-eparhiale; 

- prin cursuri de formare, formare a formatorilor, prin schimburi de experiență. 

 6.3. Cum dialoghează și învață Biserica de la alte instanțe ale societății: lumea 

politicii, a economiei, a culturii, societatea civilă, grupurile defavorizate? 

- Biserica, fără să-și piardă identitatea, trebuie să fie în pas cu alte instanțe ale societății. Biserica 

nu trebuie să se izoleze de acestea și să trăiască împreună această realitate a vieții de azi 

  

 7.Ecumenismul 

 Dialogul între creștinii de diferite confesiuni ocupă un loc special în drumul sinodal.  

 7.1. Ce relații cultivăm, cum colaborăm cu alte comunități creștine non-catolice? 

La ce domenii se referă colaborările? Care sunt roadele?  

- exista colaborări legate de subiecte de interes social (protecția vieții, mișcări anti-avort, 

promovarea familiei etc.), însă cu impact mai mult pentru proprii credincioși. Lipsesc 

colaborările teologice de profunzime - sau cel puțin mediatizarea eforturilor si rezultatelor lor. 

- se dorește încurajarea, extinderea și dezvoltarea acestei bune colaborări în teritoriul Eparhiei, 

fiind desemnați responsabili cu ecumenismul în fiecare protopopiat. 

 7.2. Care este rolul nostru, al greco-catolicilor, în mișcarea ecumenică?  

- prin natura noastră apropiem „răsăritul de apus”; pe cărarea anevoioasă a ecumenismului 

trebuie să fim fermi în propria trăire dar fraterni cu cei care merg împreună pe calea mântuirii 

în Domnul; 

- greco-catolicismul este o punte între catolicism și ortodoxie. Greco-catolicii au rolul de a-și 

apăra credința și religia, de a promova binele comun, cultura și valorile Bisericii Universale. 

Rolul fiecărui creștin este de a propovădui Evanghelia și, avem misiunea de a fi Apostoli ai 

unității.  

 7.3. Putem învăța ceva și de la alții, chiar și de la cei de alte religii sau de la cei care 

nu cred? 

- să îi cunoaștem pe ceilalți - cine sunt, in ce cred, ce practici au, ce istorie, doctrină si de cult; 

- fiecare cult religios are o contribuție la construirea culturii creștine, dau exemplu prin râvnă, 

prin reacțiile istorice în fața unor confruntări, fiecare are elemente pozitive de la care avem ceva 

de învățat; 

- valorile autentice au rămas și sunt promovate de toți membri societății civile, credincioși sau 

nu, misterul unității fiind în mâinile Domnului. 

 



 8.Autoritatea  

 8.1. Cum este exercitată autoritatea și conducerea în cadrul comunităților 

noastre? 

- în general autoritatea ierarhică este respectată și acceptată ca o trăsătură tradițională specifică 

BRU; 

- există unii credincioși care deplâng reminiscența unei atitudini autoritare venite din partea 

clerului, propunând în schimb de respect reciproc, în limitele normale ale acceptării și 

comuniunii. O amplă colaborare între laici și preot.  

- cu multă blândețe și cu multă răbdare. Cu bucurie, har, înțelegere. Este exercitată într-un 

mod fratern. 

 8.2. Cum se promovează slujirile laicale şi asumarea de responsabilități din partea 

credincioșilor?  

- sunt puține persoane care să-și asume responsabilități în Biserică; - prin participarea de fiecare 

dată când este posibil; 

- în unele momente laicii sunt lăsați deoparte. Aceștia ar trebui promovați și ascultați de către 

autoritățile ecleziale, oferindu-le-se slujiri potrivite pentru starea lor. 

- tinerii se implică activ și se observă prezența lor. 

8.3. Cum funcționează organismele de sinodalitate la nivelul Bisericii (consiliile 

parohiale, Consiliul Preoțesc, mănăstirile, cateheții și profesorii de religie, etc.)? 

- consiliul parohial nu se rezumă doar la probleme administrative, chiar dacă sunt un garant al 

transparenței și eficacității; rolul primordial este cel al consultării în problemele și provocările 

pastorale, spirituale și culturale locale. Întrunirile consiliului parohial sunt atât ordinare 

(semestriale) cât și extraordinare ocazionate de provocări cazuale actuale. La nivel protopopial 

exercităm sinodalitatea prin întrunirile protopopiale lunare, momente de rugăciune, cateheză, 

fraternitate dar și administrative încercând o însoțire și dezvoltare comună. Profesorii de religie 

comunică constant și sunt sprijin real și în oratoriu 

8.4. Cum se identifică în Biserica noastră obiectivele de urmărit, drumul pentru a 

ajunge la ele şi pașii de făcut?  

- obiectivele stabilite pot fi atinse când sunt clar definite și înțelese de fiecare în parte sau de 

comunitate în ansamblu. Și asumate în același timp. 

8.5. Cum putem încuraja o abordare sinodală în participarea și conducerea 

Bisericii/Parohiei?  

- inițiativele cresc proporțional cu mărimea parohiei. În mod paradoxal, parohiile mai mici sunt 

de multe ori mai dinamice decât unele parohii mai mari, unde expunerea propriilor păreri și 

inițiativele se produc și concretizează altfel. 



8.6. Părerile și inițiativele noastre sunt luate în seamă?  

- în general da, depinde de vechimea și structura pe vârste a comunităților. 

8.7. În comunitatea noastră există coresponsabilitate, valorizarea și aprecierea 

contribuției fiecăruia, obiceiul de a lua deciziile împreună? 

- în general da, dar există și parohii în care, chiar puțini fiind, nu se construiește această 

coresponsabilitate. Sunt binevenite și la nivel eparhial consultările, în acest context funcția de 

protopop, specifică tradiției noastre canonice, este importantă și trăită cu dăruire, onestitate 

garantează binele zonal al bisericii. 

8.8. Suntem o comunitate încă prea clericală?  

- se observă evoluția naturală a raporturilor din interiorul Bisericii, se separă responsabilitățile 

care țin exclusiv de preoți și se delegă treptat sarcinile care pot fi preluate de laici. 

8.9. Se promovează responsabilitatea laicilor?  

- este un proces de schimbare, eficient, în care se manifestă și forțele de inerție în fața 

schimbării, toate în limitele fenomenologiei tranzițiilor. 

8.10. Ce reforme ale „structurilor” și ale „mijloacelor” sunt necesare astăzi 

pentru o înnoire a misiunii Bisericii? 

- structurile și mijloacele tradiționale rămân fundamentale misiunii asumate, Biserica își poate 

dezvolta şi întări capacitatea de organism social prin funcționarea structurilor înființate cu acest 

scop, pe sector ONG. O mai puternică relaționare cu celelalte structuri sociale, asociații laice, 

instituții sociale guvernamentale, etc., în vederea dezvoltării de proiecte în comun. 

 

9.Decizia 

 Într-un model sinodal, luăm deciziile după consultarea tuturor, pentru a vedea ceea ce 

Spiritul Sfânt transmite prin intermediul comunității.  

 9.1. Promovăm participarea la decizii în sânul comunității structurate ierarhic? 

- participarea la decizie a fiecăruia dintre membri comunităţii conferă deciziei luate o împlinire 

specifică. Încurajarea participării la luarea deciziilor este obligatorie pentru fiecare păstor de 

comunitate creștină. Modalitatea cea mai simplă este, după lansarea temelor: dezbaterea internă, 

dialogul, identificarea propunerilor. Solicitarea de opinii scrise, inclusiv de tip chestionar. De 

asemenea, mijloacele prin care se pot angrena persoane prin participarea la decizii, sunt prin 

folosirea platformelor de comunicare web. 

9.2. Cum îmbinăm faza consultativă cu cea decizională?  

- treptat și centralizat; de ex. consilierii, din zonele lor jurisdicționale și din experiența lor, 

precum și cea împărtășită de cei cu care s-au consultat la rândul lor, comunică și sfătuiesc în 



cadrul adunării consiliului, iar după un moment de rugăciune și analiză cu specificările 

avantajelor și dezavantajelor, se supune votului. 

 9.3. Practicăm în mod obișnuit discernământul comunitar, în consiliul parohial, în 

echipe și în grupuri?  

- prin îmbunătățirea pregătirii religioase, ascultare și consultări; prin rugăciune în comun; 

 9.4. Putem crește în discernământul spiritual comunitar?  

- prin multă rugăciune comunitară. Înainte de toate prin rugăciune, care să fie primordială 

oricărei decizii pe care dorim să o adoptăm. 

9.5. Suntem o comunitate care deleagă preotului toate deciziile?  

- De regulă, da. Și asta nu din motivul că preotul își asumă în mod expres acest rol, ci din faptul 

că ceilalți, din lipsă de implicare, lasă toate exclusiv în sarcina preotului. 

 

10.Formarea  

10.1. Cum formăm în Biserica noastră persoanele, îndeosebi cele care ocupă roluri 

de responsabilitate în cadrul comunităţii, pentru a le face mai capabile să „meargă 

împreună” cu toți ceilalți, să favorizeze ascultarea reciprocă și dialogul? 

- prin cursuri de formare a formatorilor. Trebuie să fie o colaborare permanentă între parohiile 

din protopopiat și parohi și protopopi și membrii consiliilor parohiale; 

- formarea laturii spirituale, responsabilii trebuie să fie formați întâi ca și creștini responsabili, 

viața lor trebuie să fie o mărturie autentică a vocației. Din rândul unor astfel de credincioși care 

dau dovadă de maturitate spirituală, se pot alege, propune, solicita pentru a li se acorda 

responsabilități diverse; în acest context, conform provocărilor și domeniilor, importantă este 

și formarea lor profesională pentru a putea oferi o slujire consistentă și fructuoasă cu adevărat 

acolo unde sunt solicitați. 

10.2. Cum putem crește în sensul sinodalității ?  

- transparență, responsabilizare, încurajarea creativității, descoperirea aproapelui în cei de lângă 

noi - si mai ales prin fundamentarea pe mesajul esențial evanghelic al lui Hristos; 

- comunicare, transparenta si meritocrație. Prin activități şi proiecte comune. Prin dialog și 

ascultare reciprocă. Prin respect si iubirea aproapelui 

  

Concluzii 

 

 Biserica Română Unită cu Roma, Greco-Catolică, în ciuda hiatusului 1948-1990, a 

trecut rapid prin trei etape istorice și de emancipare pastorală: 



1. perioada începuturilor, a ieșirii la lumină și a reînființării structurilor ecleziale – cu 

tensiunile și disputele patrimoniale legate de refuzul retrocedărilor –  în care un rol major l-au 

jucat preoții, persoanele consacrate și laicii de dinainte de 1948 care au rămas activi în 

ilegalitate, și cei ce au avut curajul să facă parte activă din Biserică, în toată această perioadă, 

în ciuda persecuțiilor asigurând continuitatea BRU; 

2. perioada de edificare a noului chip al BRU. A început prin perioada formării noilor 

generații în continuitatea tradițiilor proprii dar și în spiritul adus de Conciliul Vatican II și predat 

în centrele de formare care au funcționat liber și au trasat principalele direcții de evoluție 

doctrinară și pastorală din perioada post-conciliară, a fost marcată de reînființarea canonică și 

administrativă a structurilor din teritoriu și prin edificarea parohiilor ca centre de spiritualitate, 

a școlilor patronate ca o continuare a misiunii de emancipare a poporului și a tuturor activităților 

care se desfășoară în slujba evanghelizării și a promovării culturii creștine și a specificului 

greco-catolic în societate; 

3. perioada actuală marcată de stabilitatea structurilor ecleziale funcționale și de 

reimplementarea gândirii sinodale la nivelul Sinodului BRU și, prin evoluția organică sănătoasă 

a parohiilor și prin demografie, prin dinamismul majorității parohiilor în spiritul lumii de azi. 

 Analiza răspunsurilor date în această etapă sinodală a ascultării glasului celor ce 

alcătuiesc Biserica, uneori rămași ca o majoritate silențioasă dar receptivă și implicată în 

dinamismul vieții spirituale și sociale a BRU, ne permite sintetizarea tendințelor și a direcțiilor 

de acțiune pastorală astfel: 

1. Frați pe același drum : 

 Biserica actuală este deschisă față de 

toți oamenii, de la cei activi până la 

periferii 

→ 

- continuarea și consolidarea acestei direcții 

pastorale. 

 Parohiile sunt aproape de periferii 

→ 

- planificarea acțiunilor pastorale ca să se 

ajungă eficient la grupurile țintă. 

 În majoritatea lor, parohiile sunt 

comunități vii, în care domnește 

solidaritatea și spiritul de slujire 

→ 

- educarea clerului și a laicilor activi în 

această direcție 

- ajutorarea comunităților care nu au atins 

acest obiectiv 

 Credincioșii de azi au repere 

identitare solide și bine asumate 
 

→ 

- sprijinirea activității academice și culturale 

de cercetare și popularizare a istoriei și 

specificului BRU 



- un proiect pastoral asumat și coordonat 

sinodal în direcția clarificării unor ambiguități 

(filioque în crez, celebrarea anumitor 

sacramente și sacramentalii), necesar afirmării 

identității ecleziale  

 Proiecția despre viitor a comunității 

ecleziale este în spiritul timpurilor 

noastre 

 

→ 

- edificarea unei Biserici pe fundamentele 

solide ale tradiției înaintașilor, pe trăirea 

credinței ancorate în ritul Bisericii noastre sui 

iuris, în continuitate și ca o dezvoltare 

organică firească sub călăuzirea divină în 

Spiritul Sfânt. 

2. Ascultarea:  

 Comunitatea credincioșilor activi se 

simt ascultați când se exprimă într-o 

problemă dată 

→ 

- se dorește încurajarea exprimării libere, 

deschise, prin luări de poziție făcute de tineri și 

vârstnici, bărbați și femei, laici sau clerici. 

 Persoanele consacrate se bucură de 

recunoaștere și sunt primite activ în 

viața Bisericii 

→ 

- mărirea atenției față de instituțiile de viață 

consacrată și încredințarea acestora a unor 

responsabilități care fac parte din carisma lor 

- promovarea vocațiilor 

 Încă persistă o serie de prejudecăți și 

comportamente selective în 

ascultarea tinerilor, femeilor, 

persoanelor cu nevoi speciale, 

dependente, a bătrânilor 

→ 
-  deja există o reală schimbare în acceptarea 

pluralismului părerilor și o toleranță a 

comunităților în spiritul depășirii acestor 

prejudecăți 

- educarea în spiritul carității 

 Se afirmă efortul permanent de 

autoeducare a răbdării și toleranței, 

ceea ce revelează o viață activă 

bazată pe principiile Evangheliei.  

→ 
- consolidarea practicilor benefice și 

corectarea atitudinilor greșite prin educație, 

activități catehetice și exemplu personal 

 Marea majoritate se declară deschisă 

față de opiniile celorlalți, știu să îl 

asculte pe aproapele lor 

→ 
- sprijinirea inițiativelor și încurajarea spiritul 

de toleranță ca o constantă a deciziilor 

pastorale 

3.Comunicarea 

 Sinceritatea, trăirea valorilor 

propovăduite în viață, o autenticitate 
 

- tratarea comunității ca o familie, o pastorație 

și un contact de proximitate mai ales în cazul 



care vine din unitatea de gândire și 

acțiune; -pregătirea preoților pentru 

practica confesionalului adaptată 

ascultării cunoașterea psihologiei 

relațiilor de familie și ieșirea dintr-o 

abordare teoretică, idealizată, care nu 

se regăsește în viața de toate zilele. 

 

→ 

comunităților relativ mici, unde oamenii se 

cunosc reciproc; 

- prezența preotului in mijlocul credincioșilor 

într-o atitudine deschisă, relaxantă si 

comunicativă. O pastorație în care, conform 

viziunii Conciliului Vatican II, în centru se 

află poporul lui Dumnezeu care slujește 

conform chemării fiecăruia în parte: cler, viața 

consacrată și laici 

 Nu există piedici reale, atitudinea 

generală față de comunicare este 

pozitivă, rămân numai atitudinile 

subiective și reținerea în fața 

reprezentanților care au autoritate 

 

→ 

- Biserica este în schimbare, din interior, odată 

cu implicarea noilor generații în viața 

comunității. 

- asistarea procesului de schimbare de generații 

printr-o grijă pastorală adecvată (cateheza, 

educație, asigurarea prezenței tuturor vârstelor 

în grupurile asociative și în curatorat, etc.) 

 Biserica are un raport echilibrat și în 

același timp adecvat față de mass-

media. 

 

 

→ 

- susținerea actualelor mijloace de comunicare 

în masă și implicarea în evoluția lor organică 

- implicarea programelor difuzate prin noile 

mijloace de comunicare în proiecte pastorale 

tematice stabilite 

- asigurarea prezenței persoanelor 

reprezentative din Biserică, a teologilor, etc., 

în cadrul unor emisiuni pe posturile naționale, 

care să popularizeze trecutul istoric, starea 

actuală, dialogul ecumenic, realizările din 

interiorul BRU și deschiderea Bisericii 

Catolice spre toate neamurile; 

 Biserica își asumă în unanimitate 

postura de predicare a Adevărului, cu 

orice risc, cu toată implicarea 

→ 
- promovarea pe toate canalele de comunicare 

și prin exemplul viu a Adevărului revelat și a 

adevărurilor care luminează viața socială 

4.Celebrarea 



 Majoritatea comunităților catolice 

participă activ și își exprimă dorința 

aprofundării cunoașterii propriului rit 

→ 
- implementarea unor programe tematice în 

cadrul predicilor, organizarea de cateheze 

liturgice, mistagogice și explicarea teologică 

într-un limbaj adecvat prin care să se 

redescopere bogăția ritului propriu și locul 

acestuia printre celelalte rituri ale Bisericii 

creștine; 

 Comunitatea observă progresul în 

formarea seminariștilor, 

îmbunătățirea calității cântului 

bisericesc, celebrarea exemplară în 

catedrale și în principalele centre în 

care este prezentă Biserica noastră; 

Se simte coeziunea dintre clerici și 

laici în rezolvarea problemelor 

bisericești; 

Creșterea numărului persoanelor care 

participă la viața sacramentală a 

comunității 

 

 

→ 

 

 

 

 

 

- continuarea și îmbunătățirea procesului 

formativ și pastoral 

5.Misiunea 

 Constatăm prezența laicilor în toate 

ambientele profesionale și în mediile 

sociale care prelungesc misiunea 

Bisericii acolo unde preoții nu pot 

ajunge.  

Mâinile preotului în casele oamenilor 

sunt enoriașii săi; iubirea, credința, 

onestitatea vizibilă în inimile lor sunt 

Evanghelie propovăduită și lumină în 

întunericul dezamăgirilor, 

deziluziilor, răutăților acestei lumi. 

Consilierii parohiali, membrii de 

asociații simt pulsul comunității, 

societății, semnalizează, comunică, 

colaborează și se angajează acolo 

 

 

 

 

→ 

 

 

 

 

- consolidarea structurilor responsabile cu 

diferite misiuni pastorale (pastorația în spital, 

pastorația ambientului universitar, etc.) 

- susținerea structurilor implicate în 

pastorație; 

- susținerea spirituală a creștinilor astfel încât 

să se simtă acceptați și utili în implicarea lor. 

 



unde e nevoie: administrarea 

bunurilor parohiale, susținerea și 

pregătirea bisericii ca loc al 

celebrărilor și al comuniunii, 

formează grup de rugăciune și, chiar, 

susțin cateheză cu asistența 

parohului. 

 Promovarea valorilor naționale și 

spirituale ale marilor noștri înaintași: 

episcopi, preoți, oameni politici, 

personalități ale culturii românești; 

„Misiunea Bisericii, a slujitorilor ei, 

este așezarea păcii lui Dumnezeu în 

suflete, întemeierea împărăției păcii 

lui Hristos în lume. Pacea Domnului, 

a cărei cântec îngeresc a răsunat 

deasupra ieslei din Viflaim; pacea 

lumii, rostită, întru iertare, cu 

binecuvântare dumnezeiască, de pe 

sfântul lemn al Crucii. Întru acest 

cuvânt, care este suflet și viață, se 

cuprinde rațiunea de a fi a Bisericii. 

Întru aceasta trăiește Biserica lui 

Hristos" (card. Iuliu Hossu, 

Pastorala transmisă preoților în 10 

mai 1931 la Gherla). 

 

 

 

 

→ 

 

 

 

- trebuie pus accent pe metodele interactive, 

creative și de inițiativă, în loc de o pastorație 

pasivă, în care preotul ”predică”, iar ceilalți 

ascultă. Este mai mare nevoie de deschidere 

între clerici și credincioși, dacă aceste forme 

se pot transmite urmașilor noștri deja este o 

realizare; 

- dezvoltările pastorale ale ultimelor ani sunt 

bune. Trebuie insa mărita prezenta publica in 

media, in mediul academic si in dezbaterile 

filosofico-teologice, în oportunitățile 

ecumenice sau sociale; 

- păstrarea echilibrului între formele 

tradiționale, specifice BRU, adaptate 

sensibilității și spiritualității poporului și noile 

forme care sunt implementate în progresul 

general al societății. 

 

6.Dialogul 

 Biserica are harul să găsească și să 

aplice mereu forme și metode 

adecvate; 

→ 
- încurajarea, asistarea formativă și susținerea 

inițiativelor venite din partea tinerilor 

generații care sunt „interconectate” la spiritul 

lumii de azi și sunt fermentul schimbării de 

mâine. 



7.Ecumenismul 

  

 

Biserica s-a implicat și continuă 

drumul pe calea dialogului ecumenic. 

 

 

→ 

- susținerea unor proiecte de cercetare 

interconfesionale, de tipul Healing of 

Memories, care să urmărească cunoașterea 

reciprocă a istoriei, problemelor tensionate 

din trecut și a speranței coabitării pașnice în 

viitor 

- continuarea activităților existente și 

susținerea inițiativelor venite din partea 

credincioșilor  

8.Autoritatea  

 Comunitățile noastre sunt educate în 

spiritul respectului față de structurile 

ierarhice tradiționale și înțeleg 

necesitatea unei călăuziri 

responsabile 

 

→ 

- educarea și formarea în spiritul Evangheliei 

a persoanelor care dețin autoritate 

- educarea în spiritul sinodalității și a 

implicării active și responsabile a tuturor 

credincioșilor 

9.Decizia 

 Credincioșii activi își exprimă 

mulțumirea față de modul în care 

sunt cooptați în actele decizionale, 

fiind conștienți de necesitatea 

delegării autorității forurilor 

superioare și centralizate. 

 

→ 

- mărirea transparenței proceselor decizionale 

- extinderea practicii consultării comunității în 

stabilirea unor direcții de acțiune 

10.Formarea  

 Comunitatea este conștientă de 

schimbările din societate și cei 

interesași doresc o Biserică în spiritul 

lumii de azi, cu specialiști care să 

asigure cu profesionalism misiunea 

și funcționarea instituțională a BRU  

 

→ 

- organizarea cursurilor de formare a 

formatorilor.  

- colaborarea permanentă între parohiile din 

protopopiat, parohi, protopopi și membrii 

consiliilor parohiale; 

- formarea laturii spirituale, responsabilii 

trebuie să fie creștini responsabili, viața lor 

trebuie să fie o mărturie autentică a lui Hristos 

cel viu.  

 

 Ca o concluzie generală, BRU este o Biserică sui iuris matură, responsabilă și conștientă 

de misiunea sa, care deja s-a implicat spontan pe calea sinodalității prin schimburile de generații 



care s-au succedat după 1990, pusă în fața unor schimbări care țin de evoluția firească a lumii 

și a tehnologiilor de care dispune civilizația noastră.  

 Sunt și poziții refractare, minoritare față de majoritatea respondenților, care țin de 

tensiunile de inerție în fața schimbării. Acestea sunt firești (o unanimitate ar fi fost semnul 

neautenticității luării de poziție), au un rol regulator în temperarea unor poziții extreme și, atunci 

când nu constituie o critică distructivă, dirijează schimbările în spiritul tradiției autentice. 

 Stabilirea direcțiilor pastorale în viitor trebuie să fie ancorate în ascultarea, analizarea și 

prognozarea pulsului Bisericii vii, acțiune care trebuie ameliorată și coordonată metodologic 

prin intervenții de specialitate. Deja BRU demonstrează că este în dinamismul Spiritului Sfânt, 

semnul speranței pentru viitor, având nevoie și de consolidarea discernământului eclezial care 

vine prin rugăciune, meditație, participare activă la viața spirituală. 

 

Pr. conf.univ.dr.hab. Alexandru Buzalic 
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Anexa nr. 1 

Structura pe vârste 

(total: 6004 răspunsuri) 

 

Elevi și studenți Vârstă adultă 

activă 

Vârsta a treia 

 

Nespecificat 

20% 45% 20% 15% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Structura pe vârste

Elevi și studenți Vârstă adultă activă Vârstă a treia Nespecificat



Anexa nr. 2 

Structura poporului lui Dumnezeu în funcție de starea de viață 

 

 

laici viața consacrată clerici 

85% 3% 12% 

 

 

 

  

 

Structura poporului lui Dumnezeu în funcție de starea de 
viață

Laici Viața consacrată Clerici


