Perquè la teva opinió
és important
Amb el que tu ens diguis...
Farem una reflexió
 Què podem millorar
 Què podem canviar
 Què podem sostenir

El que tu
ens diguis,
va a Roma!

Església en
Escolta
Necessitem la teva ajuda!

Comparteix la teva
experiència

Què és el Sínode?
És una trobada de tots els batejats per a
repensar la manera de ser i de fer en
l’Església. Una trobada a cada parròquia, a
cada comunitat religiosa, a tota l’Església
per a escoltar, dialogar i discernir. Una
Església en Sínode és una Església que
escolta, amb la consciència que escoltar és
més que sentir. És una escolta recíproca en
la qual cadascú té molt per aprendre.
Qui hi està convidat?
Tots els batejats... Els que se senten vinculats i
els que se senten allunyats. Els practicants i
els no practicants. Tot el Poble de Déu, sigui
quin sigui el lloc que ocupa, la
responsabilitat que té o la missió que realitza
en l’Església.
Com és el procés?
Durant aquest curs, a cada parròquia o
comunitat religiosa s’organitzen grups per a
la consulta sinodal. L’objectiu és respondre a
dues grans preguntes: com es realitza avui
en l’Església el “caminar junts”, la
sinodalitat? Quins passos ens convida a fer
l’Esperit per a créixer en el nostre “caminar
junts”? El resultat del treball s’entrega a
l’equip sinodal a les diòcesis, que l’enviarà a
la Conferència Episcopal.

Quina valoració fas de l’Església
en els seus membres (bisbes, preveres,
religiosos, laics…)?

Et sents allunyat i ja tancat
a conèixer millor l’Església?
Quines resistències perceps en tu?

I a través de les seves obres
i institucions?
Què li demanes a l’Església
com a institució i als qui en formen part?
Com et consideres davant l’Església?
Estàs obert a participar,
a formar-ne part?

Què pot aprendre l’Església
de la societat?
I la societat de l’Església?
Quins prejudicis hi ha en la societat
respecte a l’Església?
A què creus que són deguts?

Participa en un grup
de consulta sinodal
amb persones que tenen
una experiència de l’Església
semblant a la teva

