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Fase diocesana del Sínode dels Bisbes: com hi puc
participar?
Proposta de treball per participar en la fase de consulta diocesana dins del procés
sinodal que ha iniciat l'Església.
26 octubre, 2021 - ESGLÉSIA DE BARCELONA

Per què el Sínode i la sinodalitat?
El papa Francesc convoca tota l’Església a «caminar junts», ja que això vol dir sinodalitat.
Però, per què? El Papa vol que aquest camí sinodal del «caminar junts» ajudi a fer-nos més
conscients que tots formem part de l’Església com a Poble de Déu, siguem on siguem
(parròquies, moviments, associacions o institucions d’Església, congregacions religioses,
serveis diocesans, etc.). En deﬁnitiva, la sinodalitat vol ajudar-nos a ser un millor Poble de
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Déu en el món concret en què vivim (familiar, professional, cívic, sociopolític… i eclesial)!
Aquest camí sinodal, que es farà per primer cop en l’Església, té tres fases: una diocesana
(octubre 2021-agost 2022), una altra continental (setembre 2022-març 2023) i la darrera
universal (octubre 2023) que ﬁnalitzarà a Roma amb el Sínode dels Bisbes, on es recolliran
totes les experiències i els testimonis d’aquest ampli camí sinodal. D’aquí el títol donat a tot
aquest camí: «Per una Església sinodal: comunió, participació, missió».
Es veurà, així, com una Església més sinodal és una Església de l’escolta, en què cada un té
alguna cosa a aprendre: els Laics/Laiques, els Pastors i el Bisbe de Roma; l’un en escolta dels
altres i tots en escolta de l’Esperit Sant per conèixer «què diu a les Esglésies», com recorda
el llibre de l’Apocalipsi 2,7ss.

Paraules amb sentit:
SÍNODE: El camí que recorrem junts tots els batejats, membres del Poble de Déu. Jesús és el
camí, la veritat i la vida; els cristians, en els orígens, vam ser anomenats els deixebles del
camí.
SINODALITAT: Tots «caminem junts», ens reunim convocats pel Senyor i, impulsats per
l’Esperit, ens comprometem a anunciar l’Evangeli: és l’estil
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MISSIÓ: Com a Església «en sortida», ja que l’Església existeix per evangelitzar i testimoniar
l’amor de Déu enmig de la família humana, especialment a les perifèries espirituals i socials
del nostre món.

Materials de treball
A continuació oferim alguns recursos per facilitar la comprensió d’aquest procés sinodal que
se’ns planteja. Consulta’ls i comparteix-los comunitàriament.
Descarrega’t la presentació sobre el procés sinodal, elaborada per la Secretaria General del
Sínode dels Bisbes.

Com hi pots participar?
Com fer aquest camí sinodal tot «caminant junts» en Església?
1. En grup
L’objectiu és afavorir un ampli procés de consulta a les diòcesis per recollir les experiències
de sinodalitat viscudes, implicant-hi pastors i ﬁdels.
Interpel·lant-nos per veure com podem recollir la veu d’aquells que habitualment no
s’escolten.
Aproﬁtant els grups ja constituïts de joves o adults en les parròquies, moviments i
associacions. Sense oblidar les aportacions dels Consells Presbiteral i Pastoral (diocesà,
arxiprestal, parroquial).
També es pot buscar o crear un grup sinodal tot contactant amb la parròquia, moviment o
associació. El discerniment comunitari implica l’escolta atenta i coratjosa de tots.
2. Començant sempre amb el silenci i la pregària
El diàleg i el discerniment s’han de realitzar en un clima de pregària, de meditació, de
reﬂexió per escoltar la veu de l’Esperit.
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Som aquí, Esperit Sant, reunits en el vostre nom. Vós que sou el nostre veritable conseller:
veniu a nosaltres, doneu-nos suport, entreu en els 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.
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l’Església (Emaús 170). Barcelona: CPL 2021 (també en edició en castellà); o consultar la
pàgina web de la Secretaria del Sínode: www.synod.va
‒ Si es creu oportú, per fer emergir experiències, es pot utilitzar a més un dels deu nuclis
temàtics que apareixen en el «Document preparatori» número 30 i també en el llibret de S.
Pié, p. 45-48.
‒ Al llarg de la fase diocesana s’oferiran sessions de formació i intercanvi per a les persones
que dinamitzen els grups sinodals. La primera serà el dissabte 6 de novembre.
‒ El procés sinodal és una oportunitat per obrir-nos, veure les coses des d’altres punts de
vista, sortir, pensar a llarg termini i eixamplar la nostra perspectiva a la realitat universal de
l’Església.
4. Enviant un breu resum de la reﬂexió
Caldrà que envieu les vostres aportacions abans del 20 de març de 2022 a l’adreça
electrònica:
sinode@arqbcn.cat
La vostra aportació ha de ser una síntesi del que heu compartit, afavorint la brevetat i el
caràcter concís (màxim una DINA4 per les dues cares). Cal indicar-hi el nom del col·lectiu del
que es forma part, el nombre de persones que hi han participat, i un telèfon i correu
electrònic de contacte.
La síntesi, que cada una de les diòcesis elaborarà al ﬁnal d’aquest treball d’escolta i
discerniment, constituirà la seva aportació al camí de l’Església universal i es donarà a
conèixer després d’aquest procés.
Se’ns convida a participar tot escoltant-nos per escoltar l’Esperit. Participa-hi!
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