Presentació
Aquest material pretén orientar i servir de guia per al treball que realitzaràs d’impuls i
animació del procés sinodal, proposat pel nostre papa Francesc, i encoratjat pel nostre
arquebisbe Joan Planellas a la nostra arxidiòcesi.
Està elaborat a partir de dos documents:
- Document preparatori
- Vademècum per al Sínode sobre la sinodalitat
Es poden trobar al web: http://sinode2023.arqtgn.cat
El seu desenvolupament s’ha realitzat a partir dels següents punts:
123456789-

CONTEXT HISTÒRIC
QUÈ ÉS LA SINODALITAT
OBJECTIUS
TEMA
QUI POT PARTICIPAR
FASES
CARACTERÍSTIQUES QUE S’HAN DE CUIDAR
ACTITUDS
PAUTES I MATERIALS PER AL DESENVOLUPAMENT I ANIMACIÓ DE LA
PROPOSTA SINODAL
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Vivim en un temps de canvis d’època i en una societat que es ressent d’una pandèmia
mundial, de conflictes locals i internacionals, de l’impacte creixent del canvi climàtic, la
migració, les diverses formes d’injustícia, racisme, violència, persecució i desigualtats
creixents en tota la humanitat.
A l’Església, el context també està marcat pel patiment que experimenten els menors i
les persones vulnerables «per l’abús sexual, l’abús de poder i l’abús de consciència
perpetrat per un nombre important de preveres i consagrats». Amb tot això, ens trobem
en un moment crucial per la vida de l’Església i del món.
Enmig d’aquest context, la sinodalitat representa el camí pel qual l’Església pot ser
renovada per l’acció de l’Esperit Sant, escoltant junts allò que Déu ha de dir al seu poble.

Amb la convicció d’aquest Sínode, el papa Francesc convida tota l’Església a reflexionar
sobre un tema decisiu per a la seva vida i missió: «És precisament aquest camí de
sinodalitat el que Déu espera de l’Església del tercer mil·lenni».
Després de l’estela de la renovació de l’Església proposada pel Concili Vaticà II, aquest
camí comú és tant un do com una tasca. Al reflexionar junts sobre el camí recorregut fins
ara, els diversos membres de l’Església podran aprendre de les experiències i
perspectives dels demés, guiats per l’Esperit Sant (PD, 1). Il·luminats per la Paraula de
Déu i units en la pregària, serem capaços de discernir els processos per buscar la voluntat
de Déu i seguir els camins als quals Déu ens crida: cap a una comunió més profunda, una
participació més plena i una major obertura per a complir la nostra missió al món.
«Sínode» és una paraula antiga i venerable a la Tradició de l’Església. Indica el camí pel
qual el Poble de Déu camina unit. L’Església reconeix que la sinodalitat és part integrant
de la seva pròpia naturalesa.
El procés sinodal és, en primer lloc, un procés espiritual. No és un exercici mecànic de
recopilació de dades o d’un conjunt de reunions i debats. L’escolta sinodal està orientada
al discerniment. Requereix que aprenguem i exercitem l’art del discerniment personal i
comunitari. Ens escoltem els uns als altres, a la nostra tradició de fe i als signes dels temps
per a discernir el que Déu ens està dient a tots.
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El discerniment implica reflexió i compromet tant al cor com al cap en la presa de decisions
en les nostres vides concretes per a buscar i trobar la voluntat de Déu.
Si escoltar és el mètode del Procés sinodal i discernir és l’objectiu, llavors la participació
és el camí.

Si bé els sínodes recents han examinat temes com la nova evangelització, la família, els
joves i l’Amazones, aquest sínode se centra en el tema de la sinodalitat en si.
L’actual Procés sinodal que estem emprenent es guia per una pregunta fonamental: Com
es duu a terme aquest «caminar junts» en els diferents nivells (des del nivell local a
l’universal), permetent a l’Església anunciar l’Evangeli? I, quins passos ens convida a donar
l’Esperit per a créixer com a Església sinodal? (PD, 2)
L’objectiu del Sínode actual és escoltar i ho farem escoltant junts la Paraula de Déu a
l’Escriptura i a la Tradició viva de l’Església, i escoltant-nos els uns als altres, especialment
als marginats, discernint els signes dels temps. De fet, tot el procés sinodal té com a
objectiu una EXPERIÈNCIA VISCUDA de discerniment, participació i coresponsabilitat.

OBJECTIUS

En aquest sentit, és clar que el propòsit d’aquest Sínode no és produir més documents.
Més aviat el seu objectiu és inspirar a les persones a somniar amb l’Església que estem
cridats a ser, fer florir les esperances de les persones, estimular la confiança, guarir
ferides, teixir relacions noves i més profundes, aprendre els uns dels altres, construir
ponts, per a il·luminar les ments, escalfar els cors i restaurar la força a les nostres mans
per a la nostra missió comuna (PD, 32). Així, l’objectiu d’aquest Procés sinodal no és
només un conjunt d’exercicis que comencen i s’aturen, sinó un camí de creixement
autèntic cap a la comunió i la missió que Déu crida a l’Església a viure en el tercer mil·lenni.

Integrar a les diòcesis i a les
parròquies el procés sinodal

Comunió profunda

Promoure i desenvolupar la
pràctica i l'experiència
sinodal:

Missió fructífera

Participació plena
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El tema és «Per una Església sinodal: Comunió, Participació i Missió». Té tres dimensions,
comunió, participació i missió. Aquestes tres dimensions estan profundament
interrelacionades. Són els pilars vitals d’una Església sinodal. No hi ha jerarquia entre ells,
sinó que cadascun enriqueix i orienta els altres.
Això implica un procés d’aprendre junts humilment com Déu ens crida a ser com a Església
en el tercer mil·lenni. És un procés d’escolta que s’ha de desenvolupar en un entorn
espiritual que recolzi l’obertura, tant per a compartir com per a escoltar. El camí d’escolta
mútua pot ser una autèntica experiència de discerniment de la veu de l’Esperit Sant.
A l’abril de 2021, el papa Francesc va iniciar un camí sinodal de tot el Poble de Déu, que
començarà l’octubre de 2021 en cada Església local i acabarà l’octubre de 2023 amb
l’Assemblea del Sínode dels Bisbes.

• Amb la convicció que Déu està obrant al món, ens sentim cridats a escoltar allò que l'Esperit ens suggereix.
DISCERNIR

PARTICIPAR I
COMPARTIR

• Tot els batejats, persones que puguin córrer el risc de ser excloses, persones allunyades de l'Església.

SOMNIAR

• Amb l'Església que estem cridats a ser.
• Teixir relacions noves, fer florir esperances, guarir ferides, construir ponts, escalfar cors i restaurar forces.

ESCOLTAR

• L'Escriptura, la Tradició, els uns als altres.
• Deixant enrere els prejudicis i estereotips.

• Aprendre junts, amb humilitat, com Déu ens crida a ser Església al tercer mil·lenni.
OBERTURA

L’objectiu d’aquesta fase diocesana és consultar el Poble de Déu per tal que el Procés
sinodal es dugui a terme a través de l’escolta de tots els batejats.
S’ha de tenir especial cura per a involucrar les persones que poden córrer el risc de ser
excloses: dones, discapacitats, refugiats, migrants, ancians, persones que viuen en la
pobresa, catòlics no practicants, etc.
També cal buscar els mitjans creatius necessaris amb l’objectiu d’involucrar els infants i
els joves.
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Al mateix temps, per a participar plenament en l’acte de discerniment, és important que
els batejats escoltin les veus d’altres persones en el seu context local, incloses persones
que han abandonat la pràctica de la fe, persones d’altres tradicions religioses, persones
sense creences religioses, etc.
És important centrar-se en la màxima inclusió i participació, aconseguir involucrar el
major nombre de persones possibles, i especialment aquells en la perifèria que sovint són
exclosos i oblidats.

La primera fase del Procés sinodal és una fase d’escolta a les Esglésies locals. Després de
la celebració d’obertura a Roma, el dissabte dia 9 d’octubre de 2021, la fase diocesana
del Sínode començarà el diumenge 17 d’octubre de 2021.
Es demana a les Esglésies locals que proporcionin les seves respostes a la seva
conferència episcopal per tal de permetre l’agregació d’idees abans de la data límit del
mes d’agost de 2022.
L’objectiu no és aclaparar les diòcesis i parròquies, sinó integrar el Procés sinodal en la
vida de l’Església local amb formes creatives que promoguin una comunió més profunda,
una participació més plena i una missió més fructífera.
En aquesta fase d’escolta, animem a les persones a reunir-se i respondre juntes a
preguntes/ imatges/ escenaris d’estímul, escoltant-se entre elles i que proporcionin
comentaris, idees, reaccions i suggeriments individuals i grupals.
Aquest Sínode no només espera respostes que puguin ajudar a l’Assemblea del Sínode
dels Bisbes que se celebrarà a Roma l’octubre de 2023, sinó que també vol promoure i
desenvolupar la pràctica i l’experiència de ser sinodal en el transcurs del procés i avançant
cap al futur.
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Una vegada la fase diocesana hagi conclòs amb una reunió presinodal diocesana i una
síntesi diocesana, les conferències episcopals i els sínodes de les Esglésies orientals
recopilaran les aportacions i comentaris que hagin rebut de les diòcesis i eparquies per
tal de formular síntesis que recullin adequadament les contribucions.
Aquestes síntesis serviran com a base per a la primera edició de l’Instrumentum Laboris,
que serà publicat per la Secretaria General del Sínode dels Bisbes.

Aquest document inicial Instrumentum Laboris serà el «document de treball» de les set
reunions continentals: Àfrica (SECAM); Oceania (FCBCO); Àsia (FABC); Orient Mitjà
(CPCO); Amèrica Llatina (CELAM); Europa (CCEE) i Amèrica del Nord (USCCB y CCCB).
Aquestes set trobades internacionals produiran set Documents finals que serviran de
base per al segon Instrumentum Laboris, que s’utilitzarà durant l’Assemblea del Sínode
dels bisbes de l’octubre de 2023.

Els bisbes i auditors es reuniran amb el Sant Pare, el papa Francesc, a l’Assemblea del
Sínode dels Bisbes a Roma l’octubre de 2023 per parlar i escoltar-se els uns als altres
sobre la base del Procés sinodal que va començar a nivell local.
L’objectiu del Sínode dels Bisbes no és eclipsar la conferència/ sínode diocesà, episcopal
de les Esglésies orientals i les fases continentals, sinó que és discernir a nivell universal la
veu de l’Esperit Sant que ha estat parlant a tota l’Església.

Donat que aquest Sínode té com a objectiu promoure un nou estil de viure la comunió,
la participació i la missió de l’Església, la fase d’implementació serà crucial per tal de
caminar junts en el camí de la sinodalitat.
Aquesta implementació està destinada a arribar a totes les Esglésies locals del món, per
tal que el Procés sinodal tingui com a punt de partida i d’arribada tot el Poble de Déu (CE,
7).
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OBERTURA DEL SÍNODE A ROMA
(9 oct 21)
FASE
DIOCESANA

Obertura a les
Esglésies locals
(17 oct 21)

Treball en petits
grups

Assemblea
presinodal
(juny 22)

FASE
CONTINENTAL

Conferències
episcopals i
Església oriental

1r Instrumentum
Laboris (set 22)

Reunions
conintentals i 2n
Instrumentum
Laboris (juny 23)

FASE
UNIVERSAL

Sínode dels
Bisbes (oct 23)

Document final

FASE
D'IMPLEMENTACIÓ

El nostre objectiu és estar atents a com parla l’Esperit a través del Poble de Déu. Per això,
necessitem:
-

-

Discerniment a través de l’escolta, per a crear un espai per a la guia de l’Esperit
Sant.
Accessibilitat, amb l’objectiu de garantir que puguin participar tantes persones
com sigui possible, independentment de la ubicació, l’idioma, l’educació, l’estat
socioeconòmic, la capacitat/ discapacitat i els recursos materials.
Consciència cultural per a celebrar i abraçar la diversitat dins de les comunitats
locals.
Inclusió, fent tot el possible per a involucrar als que se sentin exclosos o marginats.
Camaraderia basada en el model de l’Església corresponsable.
El respecte vers els drets, la dignitat i l’opinió de cada participant.
Síntesis precises que realment capturin la gama de perspectives crítiques i
apreciatives de totes les respostes, incloses les opinions expressades només per
una minoria de participants.
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-

Transparència. Assegurar que els processos d’invitació, participació, inclusió i
agregació d’aportacions siguin clars i estiguin ben comunicats.
Justícia. Assegurar que la participació en el procés d’escolta tracti a totes les
persones per igual, per tal que totes les veus puguin ser degudament escoltades.

En diverses ocasions, el papa Francesc ha compartit la seva visió de com es veu la pràctica
de la sinodalitat concretament. Les següents són actituds particulars que permeten una
escolta i un diàleg genuïns mentre participem en el Procés sinodal.
Discerniment a través de l'escolta

Accessibilitat, diversitat i inclusió

CARACTERÍSTIQUES
QUE CAL TREBALLAR
Corresponsabilitat, respecte, justícia
i transparència

Escoltar amb humilitat i parlar amb coratge

Síntesis precises

Temps per compartir, buscar i somniar amb
el futur sense prejudicis

ACTITUDS PER A PARTICIPAR
Conversar i estar oberts al canvi

Ser una Església que camina, superant el
clericalisme

-

Ser sinodal requereix de temps per a compartir: Estem convidats a parlar amb
autèntic coratge i honestedat per a integrar llibertat, veritat i caritat. Tots poden
créixer en comprensió a través del diàleg.

-

La humilitat a l’escoltar ha de correspondre’s al coratge al parlar: Tots tenen dret
a ser escoltats, de la mateixa manera que tots tenen dret a parlar. El diàleg sinodal
depèn de la valentia, tant per parlar com per escoltar. No es tracta d’entaular un
debat per a convèncer a altres. Més aviat és acollir el que els altres diuen com una
forma en què l’Esperit Sant pot parlar pel bé de tots (1 Corintis 12,7).

-

El diàleg ens porta a la novetat: Hem d’estar disposats a canviar les nostres
opinions basant-nos en allò que hem escoltat dels altres.
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-

L’obertura a la conversió i al canvi: Sovint podem resistir-nos a allò que l’Esperit
Sant intenta inspirar-nos a emprendre. Estem cridats a abandonar les actituds de
complaença i comoditat que ens porten a prendre decisions basant-nos
únicament en com s’han fet les coses en el passat.

-

Els sínodes són un exercici eclesial de discerniment: El discerniment es basa en la
convicció que Déu està obrant en el món i estem cridats a escoltar el que l’Esperit
ens suggereix.

-

Som signes d’una Església que escolta i camina: A l’escoltar, l’Església segueix
l’exemple de Déu mateix, que escolta el crit del seu poble. El Procés sinodal ens
dóna una oportunitat per a obrir-nos a escoltar de manera autèntica, sense
recórrer a respostes prefabricades o judicis preformulats.

-

Deixa enrere prejudicis i estereotips: Podem sentir-nos aclaparats per les nostres
debilitats i pecaminositat. El primer pas per a escoltar és alliberar la nostra ment
i el nostre cor dels prejudicis i estereotips que ens porten pel camí equivocat, cap
a la ignorància i la divisió.

-

Superar el flagel del clericalisme: L’Església és el Cos de Crist ple de diversos
carismes en els quals cada membre té un paper únic a desenvolupar. Tots som
interdependents els uns dels altres i tots compartim la mateixa dignitat enmig del
Poble sant de Déu. A imatge de Crist, el vertader poder és el servei. La sinodalitat
crida els pastors a escoltar amb atenció el ramat confiat a ells, així com crida els
laics a expressar lliurement i amb honestedat els seus punts de vista. Tots ens
escoltem per amor, en esperit de comunió i de missió comuna. Així, el poder de
l’Esperit Sant es manifesta de múltiples maneres amb tot el Poble de Déu.

-

Guarir el virus de l’autosuficiència: Tots estem en el mateix vaixell. Junts formem
el Cos de Crist. Deixant de banda el miratge de l’autosuficiència, podem aprendre
els uns dels altres, caminar junts i estar al servei dels demés. Podem construir
ponts més enllà dels murs que, a vegades, amenacen a separar-nos: edat, gènere,
riquesa, capacitat, educació, etc.

-

Superant ideologies: Cal que evitem el risc de donar major importància a les idees
que a la realitat de la vida de fe que les persones viuen de manera concreta.

-

Donar lloc a l’esperança: Fer allò que és correcte i vertader no busca cridar
l’atenció o aparèixer als titulars, sinó que busca ser fidel a Déu i servir el seu poble.
Estem cridats a ser fars d’esperança, no profetes de fatalitat.
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-

Els sínodes són un moment per a somniar i «passar temps amb el futur»: Se’ns
anima a crear un procés local que inspiri les persones, sense excloure a ningú, per
a crear una visió del futur plena de l’alegria de l’Evangeli. Les següents
disposicions ajudaran als participants (cf. Christus Vivit):
o Una perspectiva innovadora: Desenvolupar nous enfocaments, amb
creativitat i una certa audàcia.
o Ser inclusiu: Una Església participativa i corresponsable, capaç d’apreciar
la seva pròpia diversitat, abasta tots aquells que sovint oblidem o ignorem.
o Una ment oberta: Evitem les etiquetes ideològiques i fem ús de totes les
metodologies que han donat fruits.
o Escoltant a tots i a cadascun: Aprenent els uns dels altres, podem reflectir
millor la meravellosa realitat multifacètica que l’Església de Crist ha de ser.
o Comprensió de «viatjar junts»: Caminar pel camí que Déu crida a l’Església
a emprendre el tercer mil·lenni.
o Entendre el concepte d’Església corresponsable: Valorar i implicar el paper
i la vocació únics de cada membre del Cos de Crist, per a la renovació i
edificació de tota l’Església.
o Arribar a través del diàleg ecumènic i interreligiós: Somniar junts i caminar
els uns amb els altres al llarg de tota la família humana.

Tenir cura d’aquestes actituds suposa, també, EVITAR UN CONJUNT DE TRAMPES.
1) La temptació de voler guiar-nos a nosaltres mateixos enlloc de ser guiats per Déu.
La sinodalitat no és un exercici estratègic empresarial. Més aviat és un procés
espiritual dirigit per l’Esperit Sant. Podem sentir-nos temptats a oblidar que som
peregrins i servidors del camí que Déu ens ha marcat. Els nostres esforços humils
d’organització i coordinació estan al servei de Déu que ens guia en el nostre camí.
Som fang en les mans del Terrisser diví (Isaïes 64,8).
2) La temptació de concentrar-nos en nosaltres mateixos i en les nostres
preocupacions immediates. El Procés sinodal és una oportunitat per a obrir-nos,
mirar al nostre voltant, observar les coses des d’altres punts de vista i avançar en
l’apropament missioner a les perifèries. Això ens obliga a pensar a llarg termini.
Això també vol dir que cal ampliar les nostres perspectives a les dimensions de
tota l’Església i fer-nos preguntes com: ¿Quin és el pla de Déu per a l’Església aquí
i ara? Com podem implementar el somni de Déu per a l’Església a nivell local?
3) La temptació de veure només «problemes». Els desafiaments i les dificultats que
enfronta el nostre món i la nostra Església són moltes. Tot i això, fixar-nos en els
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problemes només ens farà sentir-nos aclaparats, desanimats i cínics. Podem
perdre la llum si ens enfoquem només en la foscor. Enlloc de centrar-nos només
en allò que no va bé, apreciem on l’Esperit Sant està generant vida i mirem com
podem deixar que Déu treballi més plenament.
4) La temptació de centrar-se només en estructures. El Procés sinodal, naturalment,
exigirà una renovació de les estructures en els diferents nivells de l’Església, amb
l’objectiu de fomentar una comunió més profunda, una participació més plena i
una missió més fructífera. Al mateix temps, l’experiència de la sinodalitat no s’ha
de centrar només en les estructures, sinó en l’experiència de caminar junts per a
discernir el camí a seguir, inspirat per l’Esperit Sant. La conversió i renovació
d’estructures es produirà únicament mitjançant la conversió i renovació contínua
de tots els membres del Cos de Crist.
5) La temptació de no mirar més enllà dels confins visibles de l’Església. A l’expressar
l’Evangeli en la nostra vida, els laics actuen com a llevat en el món en què vivim i
treballem. Un procés sinodal és un moment per a dialogar com a persones del
món de l’economia i la ciència, la política i la cultura, l’art i l’esport, els mitjans de
comunicació i les iniciatives socials. Serà un moment per a reflexionar sobre
l’ecologia i la pau, els problemes de la vida i la migració. Cal tenir el panorama
més ampli a la vista per complir la nostra missió al món. També és una oportunitat
per a aprofundir el viatge ecumènic amb les altres denominacions cristianes i per
a aprofundir la nostra entesa amb altres tradicions religioses.
6) La temptació de perdre el focus dels objectius del Procés sinodal. A mesura que
avancem en el camí del Sínode, cal que tinguem cura que, si bé les nostres
discussions poden ser d’ampli abast, el Procés sinodal mantingui l’objectiu de
discernir com Déu ens crida a caminar junts endavant. Cap procés sinodal resoldrà
totes les nostres preocupacions i problemes. La sinodalitat és una actitud i un
enfocament d’avanç corresponsable i obert a acollir junts els fruits de Déu al llarg
del temps.
7) La temptació del conflicte i la divisió. «Que tots siguin u» (Joan 17,21). Aquesta és
la pregària ardent de Jesús al Pare, demanant la unitat entre els seus deixebles.
Les llavors de la divisió no donen fruit. És en va intentar imposar les idees pròpies
a tot el Cos mitjançant la pressió o desacreditar als que se senten d’una altra
manera.
8) La temptació de tractar el Sínode com una mena de parlament. Això confon la
sinodalitat amb una «batalla política» en què, per a governar, un bàndol ha de
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derrotar l’altre. És contrari a l’esperit de sinodalitat antagonitzar als altres o
provocar conflictes divisoris que amenacin la unitat i comunió de l’Església.
9) La temptació d’escoltar només als que ja estan involucrats en les activitats de
l’Església. Aquest enfocament pot ser més fàcil de controlar, però en última
instància ignora una proporció significativa del Poble de Déu.

A. Possibles ÀMBITS en els quals fer la convocatòria i la proposta
B. PREGÀRIA per a les trobades
C. GUIÓ DE TREBALL PER A L’ANIMACIÓ de les reunions en grup
D. Possible guió amb els PASSOS A SEGUIR en les diferents parròquies per a proposar la
participació

Aquest procés sinodal és una proposta oberta a la participació, com ja s’ha explicat en
aquest document. Alguns àmbits i espais de convocatòria poden ser:
-

Consells pastorals
Grups de catequesi (infants, joves i catequistes)
Pares d’infants de primera comunió, confirmació, etc.
Altres grups parroquials
Eucaristies dominicals (nous grups de participació)
Moviments d’Acció Catòlica, de matrimonis i nous moviments
Càritas, Mans Unides,...
Albergs per a persones sense llar
Col·legis concertats i públics
Voluntariat i reclusos de les presons
Universitats
Associacions del món rural i de les ciutats
Congregacions religioses
Confraries
I altres àmbits que es troben en l’ambient on treballes, vius i et relaciones.
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Recordem que la finalitat del Sínode i, per tant, d’aquesta consulta no és produir
documents, sinó fer que germinin somnis, suscitar profecies i visions, fer florir
esperances, estimular la confiança, guarir les ferides, teixir relacions, ressuscitar una
aurora d’esperança, aprendre els uns dels altres, i crear un imaginari positiu que il·lumini
les ments, enardeixi els cors i doni força a les mans.
Com que hi ha diversitat d’àmbits, s’estan elaborat diferents guies per als participants:
- Per a infants
- Per a joves
- Per a famílies
- Per a adults no propers als «cercles d’Església»
- ...

Et proposem un possible esquema de pregària. Ens cal obrir-nos a l’Esperit per poder
discernir amb els altres a la llum de l’Evangeli, per saber el que «Déu espera de l’Església
del tercer mil·lenni». Una dinàmica sinodal té més similituds a una celebració litúrgica
que a un parlament democràtic. És necessari que l’estona de pregària no sigui un tràmit
sinó que sigui un autèntic moment d’obertura a Déu.

Som aquí, Esperit Sant,
reunits en el vostre nom.
Vós que sou el nostre veritable conseller:
veniu a nosaltres,
doneu-nos suport,
entreu als nostres cors.
Ensenyeu-nos el camí,
mostreu-nos com assolir la meta.
Impediu que perdem
el rumb com a persones
dèbils i pecadores.
No permeteu que
la ignorància ens porti per falsos camins.
Concediu-los el do del discerniment,
perquè no deixem que les nostres accions es guiïn
per prejudicis i falses consideracions.
Conduïu-nos a la unitat en Vós,
Perquè no ens desviem del camí de la veritat i la justícia,
sinó que en el nostre pelegrinatge terrenal ens esforcem per assolir la vida eterna.
Us ho demanem a Vós,
que obreu en tot temps i lloc,
en comunió amb el Pare i el Fill
pels segles dels segles. Amén.
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Us donem gràcies Senyor perquè,
Us poseu en camí amb nosaltres, des d’aquest bocí de vinya que és l’arxidiòcesi de Tarragona, i ens
dieu: «Veniu i treballeu».
Doneu-nos mans capaces d’acompanyar i ajudar, de prendre sense pressionar, donar sense
calcular, acariciar sense posseir, d’acollir, viure i ser regal. Concediu-nos ser una Església al servei
del vostre projecte humanitzadora.
Ens mostreu una taula buida i ens dieu: «Ompliu-la de Pa».
Concediu-nos a les diverses comunitats ser Pa i Bona Notícia del vostre Regne. Doneu-nos ulls
profunds per veure bé el que ens envolta. Doneu-nos Paraules encertades per a pronunciar el
vostre nom a les noves generacions. Concediu-nos el do de ser comunitat i donar testimoni de
Vós.
Poseu aquestes eines a les nostres mans i ens dieu: «És temps de cuidar i crear».
Beneïu aquesta terra i la nostra gent. Lliureu-nos del desencant, del pessimisme i la resignació.
Infoneu l’amor i la salut a les nostres relacions humanes. Concediu-nos el vostre Esperit per a
crear i descobrir els passos següents de la nostra Església, per trobar la vostra llum en un món
canviant i recrear les nostres comunitats.

Et proposem un petit guió de treball per a l’animació de les reunions del grup.
1. PRESENTAR-NOS. És important no només saber el nom de les persones amb qui
compartirem idees, sentiments, somnis i fracassos. Dedicar temps per a saber i
compartir d’on venim, per què volem iniciar aquest procés sinodal, què esperem
del grup, etc.
2. CENTRAR EL TREBALL. Definir bé quin és el tema i objectiu d’aquest procés sinodal.
No ens oblidem que, a més de discernir a través d’unes preguntes sobre «el camí
de sinodalitat que Déu espera de l’Església del tercer mil·lenni», se’ns convida a
viure una experiència autèntica de comunió i participació.
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3. TREBALLAR LES ACTITUDS. En aquest document tens material per a seleccionar i
treballar en el grup, totes o aquelles actituds que consideres més importants. Et
poden ajudar les infografies. Tots els membres del grup han de conèixer les
TRAMPES A EVITAR per aconseguir tenir reunions eficaces i una experiència
fructífera.
4. PRESENTAR LA TASCA I ELABORAR UN CALENDARI DE REUNIONS. A la guia del
participant apareixen aquelles preguntes que hem de pensar, resar, dialogar i
compartir amb el grup. És important que s’elabori un calendari, es fixin dates de
treball i horaris. I respectar aquests temps perquè tots sàpiguen els moments que
s’han de reservar per al treball sinodal.
5. PREGÀRIA. Començar i/o acabar les reunions amb una pregària que ens situï en el
context d’acollir la veu de l’Esperit per a llegir els signes dels temps a la llum de
l’Evangeli.
6. COMPARTIR ALLÒ TREBALLAT PER A FER LA SÍNTESI del treball del grup. El secretari
ha de recollir les aportacions precises i concretes, cuidant la riquesa de la
diversitat. A més de l’originalitat d’algunes aportacions que siguin interessants. El
moderador ha de limitar el temps d’intervenció i donar oportunitat per tal que
tothom s’expressi.
7. Per últim, la síntesi dels grups s’enviarà a l’equip sinodal diocesà. Aquest elaborarà
el document final de la diòcesi tenint en compte les aportacions de moviments,
associacions, etc. que hagin participat.

OFERIR UNA VERTADERA
EXPERIÈNCIA SINODAL

LIMITAR ELS TEMPS
D’INTERVENCIÓ

FER DIVERSES REUNIONS
PER A CONÈIXER-NOS
I CONFIAR-NOS

RECOLLIR APORTACIONS CONCRETES
QUE MOSTRIN LA RIQUESA I DIVERSITAT

Tendències comunes i punts de convergència
Situació actual + propostes de futur = discerniment
Retroalimentació: claus de l’experiència viscuda i
actituds o vivències dels participants
16

-

-

-

Reunir-se en el consell parroquial per a pensar i decidir a quins grups i persones
se’ls pot fer la proposta sinodal (catequesi d’infants, de joves, animadors, famílies
que s’apropen a les parròquies, altres grups i moviments, etc.).
Pensar en quins espais hi ha al poble/ barri als quals es pugui proposar (confraries,
associacions de veïns, associacions culturals, residències, etc.).
Sensibilització i animació a la participació durant les misses i altres àmbits
parroquials. Llençar la proposta i obrir-se a la formació de nous grups. Per això,
pots utilitzar les infografies que es presenten al document.
Una vegada formats els grups:
o Tenir preparats els materials (infants, joves, adults, no propers a l’Església,
etc.).
o Decidir amb el grup qui poden fer els serveis d’animador i secretari.
Recordar les funcions d’ambdós, descrites als punts 7 i 8 del document.
o El guió de treball (preguntes que es desenvolupen a la guia del participant)
s’adapta a la realitat de cada grup. Es pot realitzar tot o bé seleccionar
només alguns apartats.
o Marcar el número de reunions (aconsellem que sigui entre 2 i 4). La
primera setmana de juny s’ha d’entregar la síntesi de tot el treball realitzat
en els grups.
o Fixar un calendari amb les dates de les reunions i les tasques a realitzar.
o Dedicar algun moment de la reunió per a recordar les actituds a cuidar i
les trampes a evitar (punt 8).
o Us proposem que els participants tinguin temps per a pensar les
preguntes abans de posar-ho en comú. Deixar deu minuts previs on es
pugui pensar/ escriure les respostes i així és més fàcil que, en el moment
de compartir, se sigui més concret i breu.
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