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Sumarul Parcursului Sinodal 2022 
al Eparhiei Române Unite cu Roma, Greco-Catolică 

„Saint George”, cu sediul în Canton, Ohio 
Să ne orientăm pânzele pentru a prinde adierea Spiritului Sfânt. 

Nu te teme, turmă mică (Luca 12, 32) 
 

 

Cine sunt credincioșii Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, de Canton? 

Casă a circa 6.200 de români greco-catolici, „Romanian Catholic Diocese” (acesta este numele 

civil, recunoscut oficial) sau Eparhia Saint George de Canton, Ohio (acesta este numele canonic) 

reprezintă românii catolici de rit bizantin (cunoscuți sub numele de „greco-catolici”) în toate 

S.U.A. și Canada, însumând 20 comunități: 11 parohii, 7 misiuni și 2 mănăstiri (una pentru bărbați, 

alta pentru femei). 

 

Culegerea roadelor 

Cu toate că nu toate comunitățile au fost reprezentate, cele care au participat au avut mai multe 

persoane care au luat parte la acest proces sinodal. Anul nașterii participanților a variat între 1927 

și 1992, cu o reprezentare medie de șaizeci și unu de ani. Majoritatea participanților (86%) s-au 

identificat ca fiind membri înregistrați ai comunităților locale. Sondajul pus la dispoziție, în acest 

sens, a fost disponibil atât în engleză cât și în română, prin link la Survey Monkey, coduri QR 

precum și prin imprimate în format fizic. 

 

Cele mai importante trei visuri pentru misiunea/biserica noastră sunt... 

Viitorul în creștere, prin includerea persoanelor și a familiilor tinere a fost o temă. O persoană a 

caracterizat această viziune prin a verifica dacă sunt mai multe botezuri decât înmormântări. Faptul 

că suntem puțini este văzut ca o putere care ne permite să avem grijă unii de alții și să „călătorim 
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împreună” cu prietenie și fraternitate. Există o dorință profundă de a face ceea ce vrea Dumnezeu 

pentru biserica noastră. Un răspuns care caracterizează sentimentul mai multor persoane este 

următorul: „Dorința mea pentru biserica noastră este ca aceasta să devină un loc în care Isus este 

întâlnit în mod extraordinar și proclamat cu îndrăzneală. Doresc ca Isus să fie întâlnit mistic în 

Sfânta Liturghie, cu putere în rugăciune și personal în comunitatea noastră catolică bizantină. 

Doresc ca Hristos să fie proclamat în dragoste și adevăr, în cuvânt și faptă, prin învățăturile 

Magisteriului și, cel mai important, prin modul în care clerul și enoriașii imită dragostea lui Isus 

unul față de celălalt și față de lume. Aceasta este misiunea Bisericii noastre – ca Isus să fie întâlnit 

și proclamat, astfel încât Împărăția Sa să crească prin uniunea cu El atât acum, cât și în Rai”. 

 

O altă aspirație este să transmitem mai departe tradițiile strămoșilor noștri români. „Bunicii mei 

au fost printre primii membri [...], după ce au ieșit de sub opresiunea imperiului austro-ungar”. 

Unele parohii au evenimente culturale la bisericile lor, permițând multor persoane să vadă și să 

experimenteze ceremoniile și tradițiile culturale și religioase românești. Alți respondenți doresc să 

construiască un loc pentru celebrarea slujbelor, astfel încât poată crește în credința lor. În 2019, 

șapte Episcopi martiri români au fost beatificați la Blaj, de către Sfântul Părinte, Papa Francisc 

(Anexa A). Potrivit Papei Francisc, „Episcopii martiri au lăsat un «patrimoniu spiritual» pentru 

generațiile viitoare, demonstrat prin «credința și dragostea lor exemplară pentru credincioșii lor»”. 

 

Deși au fost exprimate unele îngrijorări, acestea vor fi incluse în următoarea secțiune, intitulată 

„Cele trei preocupări mai importante ale mele pentru misiunea/biserica mea”. Domeniile pentru 

care respondenții au cerut mai mult sprijin includ eforturi preventive pentru a menține 

familiile/cuplurile împreună, mai multă cunoaștere despre vocațiile în cadrul bisericii, predicarea 
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mai mult despre învățăturile de bază ale credinței noastre și predicarea din Evanghelii, împreună 

cu formarea adulților, care ar inspira oamenii să trăiască credința noastră. S-a exprimat și dorința 

de a primi diverse persoane în comunitățile noastre, inclusiv homosexuali, LGBTQ, divorțați etc. 

Un respondent a scris: „Învățați că Biserica are și a avut întotdeauna vindecarea și harul prin 

Domnul nostru Isus Hristos, pentru a ajuta omenii să-și ia crucea și să și-o poarte, de a-i ajuta să 

devină sfinți și să ajungă în Rai”, în timp ce alt respondent a împărtășit: „să ne întoarcem la o 

credință în Hristos și nu la dorința lumească de «putere» religioasă și politică”! „Să mergem 

împotriva curentului culturii care încearcă să normalizeze păcatul, să glorifice dezordinea și care 

promovează moartea.” 

 

Cele mai importante trei preocupări ale mele pentru misiunea/biserica mea 

Este nevoie de reverență și înțelegere a frumuseții Euharistiei. Euharistia este adevăratul punct 

focal în Biserică și pare a fi cheia parohiilor înfloritoare. Însăși supraviețuirea bisericii noastre, în 

special în aceste vremuri dificile, este o preocupare. Sănătatea și sustenabilitatea au fost 

identificate ca fiind deopotrivă importante și pentru biserica noastră. Există îngrijorări legate de a 

avea destui oameni pentru a susține munca viitorului, dar și preocupări legate de nevoile financiare. 

Au existat mai multe răspunsuri cu privire la enoriașii noștri vârstnici, cu activitate limitată, 

împreună cu preocupările legate de importanța faptului că tinerii enoriași trebuie să-și înțeleagă 

rolul lor viitor în biserică. Au existat sugestii cu privire la nevoia de instruire suplimentară și 

cateheză pentru toți membrii, și totodată mai mult sprijin pentru familiile distruse. Unii respondenți 

sunt de părere că preoții trebuie să ofere mai multă educație prin omilie chiar și în problemele mai 

dificile, cum ar fi homosexualitatea, lipsa de respect față de familie și viață, avortul etc., cu nevoia 

de a predica soluții de la amvon și de a fi directori spirituali mai dârji și sfinți. Există îngrijorări 
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legate de pierderea a multe suflete din cauza „problemelor” culturii noastre. În plus, unii 

respondenți simt că este nevoie de o conducere mai puternică în cadrul bisericii, cu accentul din 

partea Eparhiei de a fi mai degrabă catolici decât a fi români. O persoană a spus: „[...] Biserica și 

misiunea ei sunt duble. În primul rând, sunt îngrijorat de modul în care Biserica va rămâne fermă 

în adevărul învățăturilor lui Isus și va proclama cu curaj Evanghelia culturii seculare în care trăim”. 

A fost adresată și o întrebare generală: „De ce este Isus relevant astăzi?”, mai exact „Cum 

plănuiește Biserica să formeze ucenici misionari bucuroși și să-i ajute pe oameni să-L întâlnească 

pe Isus, cum plănuiește să-i facă să crească în ucenicie și să mărturisească dragostea lui Hristos 

față de lume?”. 

 

Există preocupări cu privire la nevoia de adevăruri doctrinare care au fost cândva (și sunt încă) 

primordiale pentru mântuire, împreună cu îngrijorarea „mai degrabă pentru lucrurile care pier și 

sunt trecătoare, decât preocupările sufletelor”; dorința de a trece de la o cultură lumească la una 

catolică. În cele din urmă, este nevoie ca Euharistia să fie restaurată și aceasta va revitaliza 

Biserica, începând să „se vindece din interior și să devină martori sfinți pentru catolicii confuzi și 

pentru o cultură nebună”. COVID a fost menționat de mai multe ori cu privire la necesitatea 

„reangrenării celor care s-au îndepărtat în timpul lockdown-ului de la începutul pandemiei Covid”. 

Alte preocupări au fost exprimate prin faptul că credincioșii nu au putut primi toate sacramentele 

în acea perioadă și sunt îngrijorați de viitorul bisericilor care pot fi închise din nou, o persoană 

menționând faptul că bisericile nu au fost închise nici măcar în timpul morții negre/ciumei. În 

timpul pandemiei, a fost nevoie să înțelegem cum să primim sacramentele și de să „continuăm 

viața spirituală fără ajutorul supranatural al bisericii”. 
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Spiritul Sfânt și călătoria noastră împreună 

O temă centrală este necesitatea de a se pune accent pe participarea la Sfânta Liturghie, primirea 

Euharistiei, mărturisirea păcatelor, cultul tradițional, rugăciunea, trăirea în comuniune creștină cu 

alții, educația biblică și adevăratele învățături catolice, inclusiv Sfinții noștri Părinți ai Bisericii și 

reunirea într-o singură minte/inima sigură în adevărurile Bisericii, ceea ce va avea ca rezultat 

binecuvântarea Spiritului Sfânt asupra bisericii noastre. „Cred că Spirtul Sfânt invită Biserica 

Universală să fie împreună în misiune”. Chemarea este de a face ucenici din toate națiunile prin 

predicarea și mărturisirea Evangheliei în lume. „Prin tradiția bizantină, biserica noastră are o 

oportunitate unică de a-i ajuta pe alții să-I întâlnească profund pe Tatăl, pe Fiul și pe Spiritul Sfânt 

prin aspectele mistice, ascetice și liturgice ale tradiției noastre spirituale”. 

 

Au existat îngrijorări cu privire la faptul de a fi o biserică sinodală și o lipsă actuală de „călătorie 

împreună” în Biserica Catolică per ansamblu. În acest sens, un respondent a declarat că: „Sincer, 

îmi este rușine să spun că nu simt o «voce» puternică a Spiritului Sfânt «care mă cheamă mai 

aproape de Biserică»”. În plus, este greu să călătorești împreună când o parte semnificativă a 

bisericii nici măcar nu știe despre Riturile Răsăritene. Aspectele unice ale Riturilor Răsăritene sunt 

importante pentru întreaga Biserică Catolică, așa cum declară un enoriaș că „icoanele și tămâia 

îmi amintesc de rugăciune, liturghie și biserică pe tot parcursul săptămânii”. Biserica noastră 

Catolică este o comoară bogată și generoasă, care permite diverse expresii ale credinței, ceea ce o 

face „universală”; există cu adevărat ceva pentru fiecare, întrucât „o persoană poate petrece o viață 

explorând adâncurile sale și totuși să nu ajungă niciodată la sfârșit”. 
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Diviziunile din Biserică par să fie asemănătoare cu cele ale lumii seculare, cum ar fi facțiunile 

liberale sau conservatoare și în prezent nu călătorim cu toții împreună. Trebuie să ne educăm în 

credință, să arătăm dragoste și respect față de semenii creștini. Este nevoie să ne unim unii cu alții 

în credință și împreună cu Spiritul Sfânt pentru a îndeplini dorințele lui Dumnezeu pentru biserică. 

Pot exista exemple în alte biserici non-catolice care să ne ajute călătoria împreună. O persoană a 

spus că este încurajată de mișcarea carismatică a Spiritului și intenționează să-i încurajeze pe 

enoriașii noștri să facă asemenea, în călătoria lor. Pentru a reflecta viziunea lui Hristos, este 

necesară o poziție de deschidere și bunătate pentru ca Biserica să trăiască în mod vital și autentic. 

O altă persoană a spus că trăim într-o „lume provocatoare care strigă pentru energie și viziune 

creștină reînnoită”. 

 

Ascultarea 

Folosim multe resurse pentru ascultare, cum ar fi lecturi ale Evangheliei, omilii, diverse mijloace 

media, resurse on-line etc. Este crucial să fii disponibil pentru a vorbi și a-i asculta pe ceilalți. O 

realizare este că Spiritul Sfânt poate folosi „orice voce” pentru a împărtăși cu noi chiar și a unor 

oameni care sunt împietriți împotriva creștinilor. Accentul nostru ar trebui să fie să-L iubim pe 

Dumnezeu mai presus de toate lucrurile, apoi să ne iubim pe aproapele ca pe noi înșine. „Aceasta 

înseamnă a-i chema pe oameni la pocăință, mai degrabă decât a-i confirma în păcatele lor.” Cu 

toții suntem păcătoși și așadar toți avem nevoie de pocăință. „Dacă lumea ne urăște, să știm că 

prima dată l-a urât pe Hristos”. 
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Vorbitul deschis 

Respingerea, frica, lipsa de deschidere și indiferența limitează exprimarea. Un respondent a 

declarat că: „Am observat trei lucruri care mă împuternicesc să proclam Evanghelia. Acestea sunt 

că Biserica ne învață și explică învățătura ei cu dragoste și credință și, în contextul unei relații 

personale cu Isus, se pune accent pe unirea și dezvoltarea unei comunități parohiale, iar 

comunitatea parohială este concentrată pe întâlnirea cu Isus, creșterea în ucenicie, și pe mărturisire 

a dragostei lui Hristos unul față de celălalt și față de lume”. Un accent deosebit ar trebui să fie pus 

pe proclamarea adevărului Evangheliei, nu pe promovarea mondenității sau „confirmarea altora în 

păcatul lor”. Acest lucru ne permite să fim discipoli bucuroși și misionari. În plus, a existat 

îngrijorarea că în cultura și climatul nostru actual avem probleme cu auzirea sau ascultarea atunci 

când nu suntem de acord cu perspectiva cuiva. A existat și dorința de a le face loc ca să vorbească 

chiar și pentru cei care au părăsit biserica. 

 

Co-responsabilitatea 

Participanții au simțit că există multe oportunități atunci când o comunitate creștină este unită, cum 

ar fi grupuri sociale, consilii parohiale, împărtășirea învățăturilor Bisericii într-o manieră iubitoare, 

credincioasă și „în contextul unei relații personale cu Isus, proclamarea Evangheliei. Comunitatea 

este concentrată pe Isus, pe ucenicia și iubirea lui Hristos, dar uneori a existat frica de necunoscut, 

respingerea/incapacitatea de a-i auzi pe ceilalți, ideologii seculare care duceau la suprimarea 

adevărului, incapacitatea istorică de receptivitate a contribuțiilor sau indiferența care îi împiedică 

să împărtășească”. „Sunt în stare să spun adevărul în Biserică și în cultură atunci când aud că 

adevărul este proclamat în parohie și trăit de către preot și comunitatea parohială”. 

 



 

Eparhia Saint George, Canton, Ohio, 25 iunie 2022  Pagina 8 din 13 
 

Un respondent a declarat că a simțit că completarea acestui sondaj este o pierdere de timp, dar cu 

toate acestea Spiritul Sfânt l-a îndemnat să-l completeze. În plus, s-a comunicat că nu este 

autenticitate atunci când se solicită informații. Au fost exprimate îngrijorări cum că chiar și aceste 

Sinoade par să „funcționeze sub fațada unui mediu de ascultare, dar cu toate acestea agenda și 

rezultatele sale sunt deja premeditate”. 

 

Discernerea și deciderea 

Consiliul parohial și alte organizații bisericești oferă o oportunitate de a se angaja în luarea 

deciziilor, ascultarea și vorbirea. Biserica îi invită pe toți să participe; este o alegere pe care 

individul trebuie să o ia pentru a participa. Consiliul și comitetele sunt locul unde se iau deciziile 

majore. Toți sunt invitați și bineveniți, dar foarte puțini (chiar și din membrii comitetului) participă 

la întâlniri. Luarea deciziilor nu este un lucru comunitar. Acei câțiva enoriași, care se află într-o 

poziție de „autoritate” în Biserică, iau decizii și apoi sugerează că au fost luate de toți. 

 

„Biserica noastră are multe ședințe de consiliu și «pauze de cafea» în care au loc discuții, iar preoții 

sunt mereu prezenți și atenți. Parohia noastră ține ședințele Consiliului Parohial, la care toți 

enoriașii sunt întotdeauna invitați să participe. Cred că este bine să-i ascultăm pe toți membrii 

comunității parohiale - bogați și săraci, tineri și bătrâni etc.” A fost exprimată îngrijorarea că doar 

câteva personalități laice dominatoare nu ar trebui să controleze toate deciziile parohiale la aceste 

întâlniri. 
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Este nevoie ca Biserica să învețe necesitatea îndeplinirii „îndatoririi creștine”, cum ar fi 

participarea regulată la Liturghie. O persoană a spus: „Deci cum se așteaptă Biserica să ajute pe 

cineva când marea majoritate a devenit căldicică și indiferentă?” 

 

Celebrarea 

Slujbele noastre îi întâmpină pe toți și putem sărbători faptul că „Bunul Dumnezeu se face El însuși 

prezent în Euharistie, acesta este lucrul cel mai mare și mai prețios pe care îl sărbătorim”. Acest 

lucru ne permite să ne întâlnim mai bine, să urmăm și să creștem în uniune cu Isus, să sprijinim 

creșterea vieții noastre spirituale interioare, să fim inspirați și să dezvoltăm virtuți. 

 

Predicile ajută în relația cu viața de zi cu zi și în luarea deciziilor. Liturghia „îmi oferă harul/tăria 

de care am nevoie pentru a fi cea mai bună versiune a mea. Ascultarea Liturghiei mă ajută 

întotdeauna să-mi amintesc eșecurile mele în încercarea de a «trăi o viață a lui Hristos». Ascultarea 

Cuvântului lui Dumnezeu în timp ce implică vederea, simțul și mirosul îi invită chiar și pe cei din 

afara Bisericii noastre să observe și să participe. Alte servicii, cum ar fi slujbele noastre de 

pomenire a morților, pot fi într-adevăr de ajutor chiar și pentru cei care nu frecventează în mod 

regulat biserica. Aceste rugăciuni și celebrări liturgice sunt «centrul vieții»”. 

 

Celebrarea a fost descrisă ca „a permite vieții noastre de zi cu zi să urmeze «ritmul» anului 

bisericesc, păstrând în «capul meu» cântările liturgice întreaga săptămână pentru a-mi aminti să 

fiu mai asemănător lui Hristos” și „a experimenta profund pe Domnul în timpul celebrării 

Liturghiei duminicale”. „Sfânta Liturghie este o sursă profundă de mângâiere și inspirație pentru 

mine”. 
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Există senzația că bisericile noastre sunt foarte primitoare, împreună cu un puternic sentiment de 

recunoștință pentru bisericile noastre. Există activități precum „cafeaua” de duminică, după 

Liturghie, care este un moment foarte primitor și plăcut. Totodată au existat unele îngrijorări cu 

privire la participarea scăzută din cauza măsurilor contra COVID și incapacitatea de a participa la 

slujbe, ceea ce au făcut viața mai grea. 

 

Există sentimentul că suntem etnic diferiți, din partea unei mulțimi destul de diverse din punct de 

vedere etnic, mulți tineri/familii și mulți oameni cu dizabilități „deci cred că ar trebui să mergem 

mai departe”. În plus, biblia și exemplele sfinților sunt pline de istorisiri despre cei marginalizați 

și cu dizabilități. 

 

Concluzii 

Credem că aceasta este o oportunitate de a ne apropia și de a înțelege mai mult și de a aprofunda 

relația noastră și experiența Spiritului Sfânt atât la nivel individual și în cadrul comunității noastre. 

Există o valoare vizibilă în micile noastre comunități și o dorință de a avea mai mulți oameni să ia 

parte la frumusețea Liturghiilor noastre și a altor sfinte celebrări. Participanții la sondaj au fost 

rugați să ceară ajutorul sau să-și exprime orice nevoie, în relația lor cu Spiritul Sfânt, iar cele mai 

solicitate subiecte despre Spiritul Sfânt includ cum să promoveze inspirațiile acestuia; cum să știm 

dacă o inspirație vine de la Spiritul Sfânt; și educație generală despre Spiritul Sfânt. (Anexa B). 

Cealaltă întrebare a fost despre probleme cărora trebuie să le acordăm mai multă atenție. 

Majoritatea participanților au considerat că ar trebui să ne concentrăm asupra problemelor sărăciei 

spirituale, culturii păcii/războiului, genului/homosexualității, rasismului și discriminării religioase. 

(Anexa C). 
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Credem că acest Sinod despre Sinodalitate este un dar minunat pentru Eparhia noastră. Așteptăm 

cu nerăbdare să învățăm cum să ascultăm mai pe deplin, să înțelegem și să încorporăm 

oportunitățile cu Spiritul Sfânt ne binecuvântează Eparhia, comunitățile și viețile noastre. 

 

Vă mulțumim această ocazie de a împărtăși din „turma noastră mică”. Îl rugăm pe Spiritul Sfânt 

să „energizeze” pe oricine care citește această sinteză a noastră astfel încât fiecare în parte să-și 

îndeplinească misiunea pe care Dumnezeu le-a pregătit-o, iar focul iubirii și al păcii lui Dumnezeu 

să se aprindă în „ADN-ul” spiritual al fiecărui membru al Eparhiei noastre. În Numele Tatălui, al 

Fiului și al Spiritului Sfânt. Amin. 
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Anexa A  

 

Episcopii Martiri Români: Sfântul Părinte Papa Fracisc sfințește icoana celor șapte episcopi martiri 

ai Bisericii Greco-Catolice în timpul ceremoniei de beatificare a acestora, la Blaj, România, la 2 

iunie 2019. 

 

 

Sursa Catholic News Service:   

https://grandinmedia.ca/martyred-romanian-bishops-fought-communist-regime/ 
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Anexa B

 

Anexa C 

 


