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Mons. Luis Marín, sotssecretari del Sínode dels Bisbes ha vingut a Barcelona per presentar la
seva conferència «Les ﬁnalitats i el funcionament del sínode de bisbes sobre Església i
sinodalitat» a l’Ateneu Universitari Sant Pacià. El cardenal Omella, que ha presidit l’acte, ha
agraït la presència del bisbe i sobretot el treball que duu a terme «evangelitzant i donant
entusiasme a les Esglésies locals perquè participin en aquest Sínode». L’arquebisbe de
Barcelona ha deﬁnit a Mons. Marín com «un convers total per a la sinodalitat en una Església
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en comunió i missió».
El bisbe Luis Marín ha començat assegurant que «estic convençut que el procés sinodal és la
resposta de Déu per a l’Església del tercer mil·lenni». Ha recordat que estem en un moment
molt difícil, «el temps de les Esglésies buides, de la indiferència i de l’individualisme» però
que la sinodalitat, al cap i a la ﬁ, consisteix a «aprofundir en el que és l’Església en la realitat
i la resposta és una Església que reﬂexiona sobre si mateixa per sortir a evangelitzar, perquè
nosaltres som la presència de Déu enmig del món». Mons. Marín ha retransmès els tres
aspectes que el papa Francesc ha demanat per a aquest Sínode. El primer és que cal arriscar,
el segon que tots estan cridats a participar, i el tercer és no tenir por a les diﬁcultats.

El sotssecretari del Sínode dels Bisbes ha desglossat la conferència en cinc punts molt
importants: el primer són les claus sinodals, el segon la participació i el discerniment, el
tercer el sant poble ﬁdel de Déu, pel quart ha donat unes propostes teològiques per a aquest
Sínode i ﬁnalment ha deﬁnit la sinodalitat i la reforma de l’Església.

1. Claus sinodals
«Sinodalitat és caminar junts i pertany a l’essència de l’Església, l’Església és sinodal. Si no
vivim la sinodalitat estem traint al que és l’Església i la missió de l’Església» ha aﬁrmat Mons.
Marín. També ha concretat que per poder discernir, perquè els rectors i bisbes discerneixin,
es necessita escoltar el Poble de Déu perquè la sinodalitat és una paraula molt àmplia és «el
Poble de Déu que camina, és un procés de l’Església universal que implica les Esglésies
particulars».
Per tant aquest procés de sinodalitat, diu el bisbe, no acaba després del Sínode de 2023 sinó
que «torna al Poble de Déu». «La fe no és estàtica, és dinàmica. L’experiència real de Crist
ens porta a comunicar-la, a fer l’evangelització junts en comunitat, vivim la fe compartida, en
comunió i en participació, perquè el cristianisme no és un exercici d’egoisme, sinó una
vivència de caritat» ha explicat el bisbe Marín.
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Escoltar l’Esperit Sant
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bombolla que ens aïlla i acostar-nos a la gent. Toquin les nafres de Crist.
Els indiferents: Tots som germans sota el mateix Pare, també els no-creients».

3. Sant poble ﬁdel de Déu
«El sant Poble de Déu té la infal·libilitat quan creu, l’Esperit actua i parla al Poble de Déu. És
per això que el Poble de Déu ha de participar i se l’ha d’escoltar. El bisbe per exercir la seva
missió necessita el discerniment en el Poble de Déu» ha assegurat.

4. Propostes teològiques
El bisbe Marín ha fet aquestes propostes de cara al pròxim Sínode:
El Codi Dret Canònic haurà de reformar-se
Recuperar principi baptismal. La trilogia: “comunió, participació i missió” des d’aquesta
centralitat baptismal
Relació de la communio ﬁdelium i la communio ecclesiarum, és a dir, relació entre unitat i
pluralitat
Discerniment i decisions com a dimensions constitutives de l’eclesialitat, és a dir,
corresponsabilitat a l’Església
Articulació del tots, alguns i un, nova reﬂexió sobre el papat
Procés de reforma de l’Església. Crist és la forma de l’Església, per tant cal tornar a la forma
original de l’Església.

5. Sinodalidad i reforma de l’Església
«El camí sinodal és el camí que Déu espera de l’Església del tercer mil·lenni» ha assegurat
Mons. Luis Marín. «Es tracta de caminar junts com a Poble de Déu cap a la llum, cap a la
veritable alegria». Per ﬁnalitzar la conferència ha citat el text de sant Agustí quan parla al
seu poble d’Hipona i els diu: “què vull, què anhelo, què desitjo, per què parlo, per què
m’assec aquí, per què visc? L’única cosa que em mou és que visquem junts en Crist. Això és
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tot el meu anhel, el meu honor, la meva glòria, el meu goig, el meu assoliment. Encara que
no m’escolteu, si jo no callo, salvaré la meva ànima. Però no vull salvar-me sense vosaltres”.
«Aquesta és la sinodalitat, caminar junts» ha ﬁnalitzat.
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