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PER UNA ESGLÉSIA SINODAL:
comunió, participació, missió
( i renovació)



1.CONTINUAR  TOCANT  MENTRE EL BAIXELL 
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2. LA  SINODALITAT:
CAMÍ  DE  RENOVACIÓ ECLESIAL

3.ACTITUDS RENOVADORES/REVITALITZADORES,
EN CLAU SINODAL.

4. CONCLUSIONS OPERATIVES



Continuar tocant mentre el 
vaixell s’enfonsa ? 



Si estem d’acord, en que un model
d’església i de pastoral parroquial s’està
esfondrant, llavors tenim vàries opcions:
- refugiar-nos en el passat
- cercar culpables ( societat,...)
- continuar fent el mateix de sempre
(perquè no volem o no sabem fer una
altra cosa)...



«La bogeria és…»



...O bé, renovar-nos !



La crida a la revisió i renovació
de les parròquies encara no ha 

donat suficients fruits amb vista 
que estiguin encara més a prop de 
la gent, que siguin àmbits de viva 

comunió i participació, i 
s'orientin completament a la 

missió



“La pastoral en clau de missió pretén 
abandonar el còmode criteri pastoral del 

«sempre s'ha fet així». 
Invito tothom a ser audaços i creatius en 
aquesta tasca de repensar els objectius, 

les estructures, l'estil 
i els mètodes evangelitzadors 

de les pròpies comunitats.”
(EG 33)



2. LA  SINODALITAT:
CAMÍ  DE  RENOVACIÓ ECLESIAL



TOTA L’ESGLÉSIA EN MISSIÓ

«En la complexió d’un cos viu, cap membre es comporta 
d’un mode plenament passiu, sinó que participa també en 
l’activitat i la vida del cos, així en el Cos de Crist, què és 
l’Església, “tot el cos creix segons l’operació pròpia de 
cadascun dels seus membres”.

Paul VI, Apostolicam actuositatem, 1965



« Això demana un canvi de mentalitat, 
especialment en referència als laics passant 

de considerar-los «col· laboradors» del 
clergat a reconèixer-los realment 

«corresponsables» del ser i actuar de 
l’Església, afavorint la consolidació d’un 

laïcat madur i compromès ».

Benet XVI, Congrés eclesial 
de la diòcesi de Roma en 2009 



“Els laics són simplement la immensa
majoria del Poble de Déu”. EG 102

“En virtut del Baptisme rebut, cada
membre del Poble de Déu ha esdevingut
deixeble missioner (cf. Mt 28,19).

(...). La nova evangelització ha d'implicar
un nou protagonisme de cadascun dels
batejats”.

EG 120



La Comunió : 
"No pot haver-hi una vida cristiana sense 

comunitat {...} Com els primers cristians, que es 
reunien en comunitat, el deixeble va prenent 

part en la vida de l'Església i l’encontre amb els 
seus germans, vivint l'amor de Crist en una 

vida comunitària solidaria »
Document d’Aparecida



La Missió : 
"El deixeble, en la mesura que coneix 
i estima el seu Senyor, experimenta la 
necessitat de compartir {...}, d’anar 
a anunciar al món, Jesucrist,
mort i ressuscitat”

Document d’Aparecida



“ La sinodalitat, en aquest context eclesiològic, indica 
l'específica forma de viure i obrar  de l'Església 
Poble de Déu que manifesta i realitza en 

concret el seu ésser comunió en el caminar junts, 
en reunir-se en assemblea i en participar 

activament tots els seus membres en la seva 

missió evangelitzadora.”

( La Sinodalitat a la vida i missió de l'Església. Nº6
Comissió teològica internacional.)





3. ACTITUDS 
RENOVADORES/REVITALITZADORES,  

EN CLAU SINODAL.



(Cites 1,2,3)
(La Sinodalitat a la vida i missió de
l'Església. Nº6)
Comissió teològica internacional.)



a- OBERTURA DE MIRES.

"...Precisament el camí de la sinodalitat
és el camí que Déu espera de l'Església
del tercer mil·lenni." (1)



b-DISPONIBILITAT a escoltar i aprendre dels
altres més que a ensenyar (cultura del consens)

“Una Església sinodal és una Església de l'escolta, amb la
consciència que escoltar “és més que sentir”.
És una escolta recíproca en la qual cadascú té alguna cosa
per aprendre.” (2)

Aprendre a tenir en compte totes les persones per
discernir junts el camí que cal seguir.



c- DOCILITAT per comprendre l'Església
com a Poble de Déu de batejats, marcats amb
una mateixa dignitat, i amb una mateixa missió
“La Constitució Lumen Gentium il·lustra una visió de la
naturalesa i la missió de l'Església com a comunió en què
s'esbossen els pressupostos teològics per a una restauració
de la sinodalitat pertinent: (...) la seva naturalesa de
Poble de Déu, en què tots els membres, pel Baptisme, són
marcats amb la mateixa dignitat de fills de Déu i investits
de la mateixa missió” (3)



d. REVISAR, al nostre nivell, el funcionament de les
eines tradicionals connectant-les més i millor, a la gent i a la
realitat.
“...el Codi de Dret Canònic dedica un espai ampli al que
usualment s'anomenen els «organismes de comunió» de
l'Església particular: el consell presbiteral, el col·legi dels
consultors, el capítol dels canonges i el consell pastoral[23].
Només en la mesura que aquests organismes romanen
connectats amb “la base” i parteixen de la gent, dels problemes
de cada dia, pot començar a prendre forma una Església sinodal”

( Commemoració del 50è aniversari de la institució del Sínode dels bisbes.
Discurs del Papa Francesc. 17 d'octubre de 2015)





“Quan estic amb el presbiteri, 
demano consell. 

Quan estic amb el poble, 
cerco el consens”

( Sant Ciprià)



4. CONCLUSIONS OPERATIVES



«La crida a la revisió i renovació
de les parròquies encara no ha donat
suficients fruits amb vista que estiguin
encara més a prop de la gent, que siguin
àmbits de viva comunió i participació, i
s'orientin completament a la missió»

(Papa Francesc. Evangelii Gaudium 28).





«Això (l’evangelització) demana un canvi de
mentalitat, especialment en referència als laics
passant de considerar-los «col·laboradors» del
clergat a reconèixer-los realment
«corresponsables» del ser i actuar de
l’Església, afavorint la consolidació d’un laïcat
madur i compromès».

(Benet XVI, Congrés eclesial de la diòcesi de Roma. 2009)



...revisió i renovació de les
parròquies...

...reconèixer-los 
realment 
«corresponsables» ...



- Em sento cridat per Déu a 
participar activament en el Sínode 
convocat pel papa Francesc ?

- Quins passos estic fent ?

- Amb quines actituds ?


	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	Slide Number 16
	Slide Number 17
	Slide Number 18
	Slide Number 19
	Slide Number 20
	Slide Number 21
	Slide Number 22
	Slide Number 23
	Slide Number 24
	Slide Number 25
	Slide Number 26
	Slide Number 27
	Slide Number 28
	Slide Number 29
	Slide Number 30

