
Etapa Diecezană

Întrebări posibile În cadrul consultării:

• Ce experiențe aveți cu Biserica?

• Puterea credinței o putem experi-
menta individual sau în comunitate. 

Ce înseamnă asta pentru tine?

• Ce ai face, ca să mergem împreună 
pe drumul comun spre Dumnezeu?

• Cum ar trebui să fie comunitatea din 
care ai face parte cu plăcere?

• Ce am putea să face pentru aceia 
care s-au îndepărtat de Biserică?

Arhidieceza
Alba Iulia



10 teme principale.

1. Colegi de drum: să reflectăm asupra a ceea ce 
definim ca aparținând “bisericii” noastre și cine 
sunt “tovarășii” care sunt în afara cercului eclezi-
astic sau care au fost lăsați pe margine. 

2. Să ascultăm: ... tinerii, femeile, persoanele 
consacrate lui Dumnezeu, pe marginalizați și pe 
cei excluși.

3. A da cuvânt: să ne gândim, dacă în comu-
nitățile sau organizațile noastre creeăm posibili-
tate unei comunicări libere și autentice, lipsită de  
prefăcătorie și fără compromisuri.

4. Rugăciunea, liturghia: să cercetăm în ce mod 
pot să ne inspire și să ne îndrume să „mergem îm-
preună”. Să vedem cum am putea ajuta implicare 
activă a credincioșilor.

5. Responsabilitatea comună în misiunea no-
astră: cum ar putea comunitatea să-i spijine pe 
aceeia care sau responsabilizat față de o cauză, ex. 
față de dreptatea socială, pentru drepturile omu-
lui…etc.

6. Dialogul în Biserică și societate: regândiți lo-
curile și căile de dialog în cadrul bisericilor locale, 
cu diecezele învecinate, comunitățile călugărești 
și mișcările religioase, cu  instituțiile, cu cei ne-
credincioși și cu săracii. 

7. Cu celelalte confesiuni creștine: ce relație 
menținem cu alte confesiuni creștine, care sunt 
roadele și ce dificultăți întâmpinăm? 

8. Putere, participațiune: să ne întrebăm, în co-
munitatea locala care este modul de trăire a pute-
rii, care sunt experiențele noastre în privința vol-
untariatului și ce se face pentru propagarea slujirii 
laice. 

9. Diferențiere și decizi: să vedem metodele de 
pregătire și de luare a deciziilor, totodată trans-
parența și metodele de tragere la răspundere.

10. Modelându-ne în sinodalitate: să acorde 
atenție formării celor responsabili din comuni-
tatea creștină pentru a deveni mai capabili în as-
cultarea reciprocă și dialog.


