
CAMINAR JUNT@S 

 Per una església sinodal 

 

Ha començat el Sínode sobre la Sinodalitat. La 

paraula Sínode significa “caminar junts”; però en 

aquest cas el Papa Francesc convida no només 

els Bisbes a reunir-se i parlar el 2023, sinó tot el 

poble de Déu a reflexionar a partir d'aquest 17 

d'octubre del 2021, sobre què significa “caminar 

junts”, al voltant de tres experiències clau: 

comunió (ser un), participació (corresponsables) i missió (enviats). 

La Secretaria del Sínode ha publicat un document preparatori amb 10 temes 

per guiar l'oració, el discerniment i les propostes de les comunitats, parròquies, 

etc., allà on siguin. Són temes d'un valor enorme i valentia, amb preguntes que 

probablement no hagués estat possible plantejar en altres moments de 

l'Església. Els temes, amb només algunes de les preguntes, són: 

 

1. Companys de viatge: A qui considerem companys de viatge en 

aquest caminar junts? A qui excloem? 
 

2. Escoltar: Cap a qui estem en deute d'escolta? Escoltem sense 

prejudicis? 
 

3. Prendre la paraula: Com promovem una comunicació lliure i 

autèntica? Com ens presentem, com a Església, a la comunicació social 
d'avui? 
 

4. Celebrar: La participació en l'eucaristia i la lectura de la paraula de 

Déu inspiren les nostres decisions quotidianes, com a persones i 
comunitats? 
 

5. Corresponsables a la missió: De quina manera es convoca tots 

els batejats a participar en la missió de l'Església? Tots donem suport als 
missioners? 
 

6. Dialogar a l'Església i la societat: Hi ha espais de diàleg intern? 

Com gestionem les diferències internes de sensibilitat i opinions? Com 
dialoga amb sectors socials com ara la ciència, l'economia, la política? 
 

7. Amb altres confessions cristianes: Quina relació tenim amb 

germans i germanes d'altres confessions cristianes? Obrim espais de 
diàleg? 
 



8. Autoritat i participació: Com s'exerceix l'autoritat a la nostra 

Església particular? Quines són les modalitats del treball en equip i la 
participació? 
 

9. Discernir i decidir: Amb quins procediments discernim junts i 

prenem decisions? En quins aspectes es pot millorar? 
 

10. Formar-se en la sinodalitat: De quina manera formem les 

persones amb responsabilitats eclesials per fer-les més capaces de 
“caminar juntes”, escoltar-se recíprocament, dialogar? 

 

El Papa ens convida a obrir-nos junts a l'Esperit Sant que és el protagonista de 

tot Sínode. Escoltant “allò que l'Esperit diu a les Esglésies” per realitzar amb 

valor i coherència la nostra missió a la societat actual. 
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