EL SÍNODE DE L’ANY 2023:
COMUNIÓ, PARTICIPACIÓ I MISSIÓ

El papa Francesc ha convocat un Sínode de bisbes per a l'any 2023.
Però, abans de la reunió a Roma dels bisbes representants, vol que a
cada diòcesi, hi hagi una etapa prèvia de preparació i consulta al poble
de Déu.

Què és un sínode
El Sínode de bisbes és una institució permanent que vol mantenir viva
en l'Església l'experiència de col·legialitat viscuda en aquells anys del
Concili Vaticà II.
Els Sínodes els convoca el Papa per tractar temes determinats de
la vida de l'Església amb els bisbes escollits com a representants de les
diòcesis d'arreu del món.
La paraula Sínode ve del grec i es composa de la partícula syn
que vol dir junts i del nom hados que vol dir camí. O sigui, dit
planerament: caminar junts.
En aquesta perspectiva, viure una Església sinodal és molt més
que l'organització d'unes reunions en un moment determinat, significa
una experiència global i habitual de caminar junts com a Església, tots
els seus membres, cadascun amb la seva identitat i missió, però
formant plegats la comunitat de deixebles de Jesús, per dur a terme la
missió que el mateix Senyor ens encomana: treballar perquè es faci la
seva voluntat i vingui a nosaltres el seu Regne.

REFERÈNCIES EN L'ESCRIPTURA
En les pàgines dels Evangelis i dels Fets dels Apòstols trobem multitud
d'exemples i de referències d'aquesta manera de procedir. Com a
exemple, trobem als Actes dels Apòstols l'anomenat Concili de
Jerusalem (Ac 15, 1-35).

UN COP MÉS L'ESGLÉSIA ENS PREGUNTA.
ELS TEMES D'AQUEST SÍNODE
No és la primera vegada en els temps recents que es fan consultes al
Poble de Déu.
Podem recordar l'immediat post-Concili Vaticà II i la seva
aplicació a les nostres comunitats. O l'Assemblea del Poble de Déu —
antiga arxidiòcesi de Barcelona— dels anys 1979-1981. O el Concili
Provincial Tarraconense del 1995.
Són moments que han marcat aquest caminar junts. Demanant
sempre la llum de l'Esperit, moltes iniciatives evangelitzadores i de
vida eclesial han anat endavant. Altres, per raons diverses, no han
tingut recorregut. Però, tot allò que ve de Déu, tard o d'hora, acaba
aflorant i donant el seu fruit.
També en la història recent de la nostra diòcesi de Sant Feliu de
Llobregat podem recordar moments en què ens hem plantejat com a
comunitat alguns punts i objectius que ara en aquesta convocatòria del
Sínode se'ns tornen a proposar. Al 2018-2019 ens plantejarem com a
objectiu diocesà precisament el tema de la Sinodalitat. Tot veient que
el camí vers la Sinodalitat no és altre que el de "Créixer vers la plenitud
del Crist", ens hem proposat aquest objectiu el 2019-2020 i el 20202021. La convocatòria del Sínode no és un anar endarrere, sinó una
forma concreta de créixer, un exercici que ens ajudi a posar en pràctica
la Sinodalitat.

ELS TEMES D'AQUEST SÍNODE SÓN:
La mateixa SINODALITAT: Aprofundir en el contingut,
l'espiritualitat, l'estil I la pràctica del caminar junts com a Església.

LA COMUNIÓ: Condició indispensable, viure les dimensions de
comunió amb Déu i amb els germans, en Església
LA PARTICIPACIÓ: Saber que som part del poble de Déu com a
batejats i que tenim una implicació en la vida i acció de la nostra
Església, a nivell proper (parròquia, comunitat) i més ampli.
LA MISSIÓ: Una dimensió que a vegades no hem tingut prou present.
Però que forma part indispensable de la vida cristiana i de la
comunitat.

COM PODREM TREBALLAR TOT AIXÒ A
LA NOSTRA DIÒCESI
DIGUEM "SÍ" AL PAPA FRANCESC: SIGUEM SINODALS!
El camí es fa tot caminant. Es participa tot participant. Una forma de
caminar cap a una Església sinodal és fer sentir la nostra veu quan se'ns
demana i ara l'Església, per mitjà del nostre papa Francesc, ens ho ha
demanat.
Es cert que alguns cristians, degut a la seva major implicació en
el govern o en la pastoral de les comunitats cristianes, poden donar una
resposta més acurada i més àmplia. Per això als Consells i a les
Delegacions de la nostra diòcesi se'ls demanarà una reflexió més
acurada sobre un seguit d'aspectes que ens ajudin a fer de la nostra
diòcesi una Església particular més sinodal.
Es va celebrar una "Eucaristia d'Inici del Sínode" (el 17
d'Octubre a la Catedral) i està previst un "Acte de Cloenda del treball
sinodal a la nostra diòcesi" en temps pasqual. Malgrat que, degut al
tema de la pandèmia, potser sols podran assistir-hi una representació
de les parròquies o arxiprestats.
Però, això sí, tots els cristians de la nostra diòcesi, sense exclusió,
estem invitats a fer nostre un Sínode que, si el vivim, ens pot ajudar a
créixer en Comunió, Participació i Missió. Per això proposem a totes
les parròquies del Bisbat de Sant Feliu, als seus consells pastorals,
grups i moviments, tres iniciatives.

1. Fem present el Sínode a les nostres litúrgies.
La nostra Delegació de Litúrgia ens anirà enviant, uns suplements amb
la Pregària Oficial del Sínode, monicions, pregària dels fidels... Femho servir a les nostres litúrgies.
2. Seguim els treballs del Sínode.
Des de la nostra Delegació de Mitjans de Comunicació (web, Full
Dominical, Newsletter, comunicats,...) s'anirà donant l'oportuna
informació referent al Sínode, al seu contingut teològic i pastoral, als
treballs que es vagin fent a les parròquies, arxiprestats, a les
delegacions i altres realitats de la nostra diòcesi. Per mantenir aquesta
tensió sinodal invitem els rectors a publicar a les seves respectives
parròquies aquestes noticies.
3. Responem a un petit qüestionari.
Com a signe que mostri la nostra acceptació a aquesta invitació a la
Sinodalitat, us proposem convocar a cada parròquia una "Assemblea
Parroquial" on tots els assistents responguin al petit qüestionari que os
oferim a continuació. El Consell Pastoral Parroquial amb el rector
poden fer una síntesi de les respostes i fer-les arribar a l'Arxipreste.

PETIT QÜESTIONARI SOBRE LA SINODALITAT
(CAMINAR JUNTS)
1. ¿Vivim a la nostra parròquia el fet de "caminar junts"? ¿Quins
fets o quines realitats existents ens ajuden a sentir que caminem
junts? ¿Quins fets o quines realitats impedeixen o dificulten que
puguem caminar junts?
2. A nivell personal, ¿quines passes em suggereix l'Esperit per
créixer en comunió amb els qui caminen junt amb mi? A nivell de
parròquia ¿hi hauria alguna iniciativa o proposta que ens pogués
ajudar a créixer i viure sentint que "caminem junts"?

