3. Responent la pregunta fonamental que se’ns fa
— La pregunta és aquesta:

En una Església sinodal, que anuncia l’Evangeli, tots «caminem junts»:
• Quines experiències tinc d’aquest «caminar junts» a la meva comunitat?
• Com les valoro?
• Quins passos ens convida a fer l’Esperit per a créixer en el nostre «caminar
junts»?
— «Caminar junts» ha de ser entès segons dues perspectives:
• Cap endins, les relacions entre persones i grups a l’interior de l’Església;
• Cap enfora, el camí que el poble de Déu fa amb tota la família humana.
— 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
— Tant si la reflexió es fa en grup com si es fa individualment, convindrà que aporteu
les vostres respostes abans del 31 de gener de 2022 a l’adreça electrònica
sinode@bisbatgirona.cat
— 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 és donarà a conèixer després
d’aquest procés.

Comissió diocesana per al Sínode 2021-2023
www.bisbatgirona.cat/sinode
sinode@bisbatgirona.cat
Tel. 972 41 27 20
#sinodegirona
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El papa Francesc convoca el poble cristià a preguntar-se sobre la sinodalitat, un tema
decisiu per a la vida i la missió de l’Església. Un camí que durarà dos anys, de 2021 a 2023.
A partir del que anirem experimentant, avançant i reflexionant junts sobre el camí
recorregut, l’Església podrà aprendre, quins són els processos que poden ajudar-la a
viure la comunió, a realitzar la participació i a obrir-se a la missió.
Una Església sinodal és una Església de l’escolta. Cada un té alguna cosa per aprendre:
poble fidel, col·legi episcopal, Bisbe de Roma, l’un en escolta dels altres; i tots en escolta
de l’Esperit Sant per conèixer què diu a les Esglésies.

Paraules amb sentit
— SÍNODE: El camí que recorrem tots junts els batejats, membres del poble de Déu, responent
a la convocatòria del Papa (o del bisbe diocesà) per descobrir amb l’escolta mútua, la reflexió i
la pregària, guiats per l’Esperit Sant, què ens demana Déu com Església en el moment present.
— SINODALITAT: Tots caminem junts, ens reunim en assemblea convocats pel Senyor i, impulsats per l’Esperit, ens comprometem a anunciar l’Evangeli.
— COMUNIÓ: Junts vivim arrelats en l’amor i en la unitat de la Trinitat. Inspirats per l’escolta de la
Paraula de Déu i enfortits per l’Eucaristia, tots tenim un paper a l’hora de discernir i viure la crida
que Déu fa al seu poble.
— PARTICIPACIÓ: Laics, consagrats i ordenats ens esforcem en aprendre els uns dels altres. Tots
som cridats a pregar, discernir, dialogar i aconsellar les decisions que corresponguin el més possible a la voluntat de Déu.
— MISSIÓ: L’Església existeix per evangelitzar i testimoniar l’amor de Déu enmig de la família
humana, especialment entre els que viuen a les perifèries espirituals i socials del nostre món.

Com hi pots particip

ar?

1. En grup o personalment
— L’objectiu és afavorir un ampli procés de consulta a les diòcesis per a recollir les experiències
de sinodalitat viscudes, implicant pastors i fidels.
— Pots buscar o crear un grup sinodal contactant la teva parròquia o moviment. El discerniment
comunitari implica l’escolta atenta i coratjosa de tots.
— Si no hi ha un grup sinodal en el lloc on vius, hi pots participar individualment, pregant i
reflexionant sobre la pregunta fonamental del Sínode, i enviant la teva resposta a la comissió
diocesana.

2. Començant sempre pel 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.

Som davant vostre, Esperit Sant, reunits en el vostre nom.
Només vós podeu guiar-nos, fer-vos casa en els nostres cors;
Ensenyeu-nos el camí que hem de seguir i com l’hem de seguir.
Som febles i pecadors; no deixeu promoure el desordre.
No deixeu que la ignorància ens porti pel camí equivocat
ni que la parcialitat influeixi en les nostres accions.
Que trobem en vós la nostra unitat perquè puguem
caminar junts cap a la vida eterna i no ens apartem
del camí de la veritat i del que és correcte.
Tot això us ho demanem, a vós que treballeu en tot lloc i temps,
en la comunió del Pare i del Fill, pels segles dels segles. Amén.
Pregària del Sínode 2021-2023

