
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 



 



 
 
 
Aquí tens una possible pauta i mètode de cara a 
continuar i, sobretot, posar en pràctica el treball 
sinodal que vam realitzar el curs passat. 
 

 

Es tracta de fer una assimilació a nivell personal i també un treball de grup. Aquests grups de reflexió 
poden ser el consell pastoral parroquial i arxiprestal, els grups de reflexió i acció de la parròquia i 
l’arxiprestat, i també reunions o trobades que es poden convocar per a aquest fi. Per tal d'anar 
posant en pràctica les propostes més adients, després d’un procés de discerniment. 
 

1. Començar amb una pregària amb la invocació a l’Esperit Sant i l’escolta de la Paraula de 
Déu. Segons el temps litúrgic, la pregària pot prendre també aquesta ambientació pròpia. 
  

Senyor, has reunit tot el teu poble en Sínode. Et donem gràcies per l'alegria 
experimentada en els qui han decidit posar-se en camí, a l'escolta de Déu i dels seus 
germans i germanes durant aquest any, amb una actitud d'acolliment, humilitat, 
hospitalitat i fraternitat. Ajuda'ns a continuar caminant junts escoltant la teva 
paraula com a “terra sagrada”.  
 
Vine Esperit Sant: sigues tu el guia del nostre caminar junts! 
 
Lectura de la carta de sant Pau als cristians de Roma (Rm 12, 1-21) 

 

2. Llegir personalment les conclusions de l’etapa diocesana1. 
 

Llegir especialment la introducció al document, escrit del bisbe Agustí (pp 2-5), que ens dona 
el marc i les claus d’interpretació d’aquest resum diocesà. 
 

El document presenta els aspectes positius i els negatius respecte de la vivència sinodal de 
Comunió, Participació i Missió que es van recollir al llarg de les diverses reunions i trobades 
realitzades a tota la diòcesi. Aquests aspectes s’han de posar en relació amb la vivència 
propera i immediata del propi àmbit de cadascú i de cada grup (parròquia, arxiprestat, 
vicaria, Diòcesi). 

En aquest sentit, tenim també a mà els resums més propers que van ser la base del que es 
va comunicar a la comissió diocesana del Sínode. Reprendre el que es va dir a la pròpia 
Parròquia i Arxiprestat i discernir què pot tenir aplicació immediata o que demani un treball 
més llarg de motivació i formació. 

 
1 Fulletó distribuït a la celebració de cloenda de l’etapa diocesana, el 18 de setembre de 2022, a la Basílica de la Sagrada 
Família. Disponible al Web del Bisbat (Recursos): Conclusions Fase diocesana 
 

https://bisbatsantfeliu.cat/wp-content/uploads/2022/09/Conclusions-Fase-diocesana-del-Sinode.pdf


 
 

 
 

 
 

Al final del Fulletó hi ha un apartat molt important, “Properes Passes”. Allà hi trobarem una llista 
de suggeriments que també ens poden ajudar a aplicar l’estil sinodal a la nostra realitat i a continuar 
el treball ja començat. 
 

Hi ha tres dimensions molt importants que han sorgit en les darreres reunions dels diversos consells 
diocesans a principi d’aquest curs i en la valoració i nou impuls del treball fet. El bisbe Agustí també 
hi ha insistit, ja des del document de les conclusions de l’etapa diocesana presentat en la Sagrada 
Família i també en diverses intervencions i escrits en el Full Dominical i altres. Aquestes tres 
referències són: 

 

a. Fer servir, millorar el funcionament i crear (allà on no hi siguin) les estructures de 
participació. 

b. Donar un enfocament, aprofundiment i motivació vocacional a tota la participació i missió 
en la vida eclesial diocesana. 

c. Enfortir i propagar la il·lusió per la missió i l’evangelització. 
 

3. Posar una referència al què significa l’etapa continental del Sínode i del desenvolupament 
previst fins a la cloenda al 2024. 

 
Us convidem a llegir especialment el capítol 2 del document de treball de l’etapa 
continental2: “A l’escolta de les Escriptures” i els nn. 25-28. 
 

 
Amb aquests textos i referències, cada parròquia i comunitat o grup, pot fer un pas més per 
concretar com avançar en un estil de vida cristiana, comunitària i sinodal. 

 
 

 
 

Gràcies per 
caminar junts 

 

 
2 Document de treball per a l’etapa continental: “Eixampla la teva tenda” (Is 54,2). Disponible al Web del Bisbat 
(Recursos): Document fase continental 

https://bisbatsantfeliu.cat/wp-content/uploads/2022/11/Document_trebale_sinode_etapa_continental.pdf

