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SINODALITAT A PEU DE CARRER 
 
Per Montserrat Canals, membre del Moviment de Cristians de Pobles i Comarques 
de Catalunya (MCPCC) 
 
 
COMPANYS DE VIATGE 
 
A l’Església i a la societat fem el mateix camí uns al costat dels altres? 
 

• Companys de viatge: qui són o haurien de ser els nostres companys de viatge? 
• Qui són els altres? 
• A l’Església tothom és tractat igual per la seva condició de: home o dona; 

homosexual o heterosexual, altres diferències sexuals...? 
• A la societat, són tractades igual les diferents ètnies, religions, color de pell...?  

 
NOSALTRES, com església i societat a la vegada, com convidem els “altres” a què 
formin part del “nosaltres”? 
 

• Què ens va encomanar Jesús? 
 
 
ESCOLTAR 
L’escolta és el primer pas, però exigeix tenir una ment i un cor oberts, sense 
prejudicis. 
 

• Tenim les oïdes atentes als motius que tenen les persones per no creure en 
l’Església? 

 
• Els mostrem una Església oberta o tornem a estar entre els “uns” i els “altres”? 

 
• Estem atents i atentes a les persones necessitades que no poden més que 

pensar en com pagaran el lloguer del pis...? 
 
 

PRENDRE LA PARAULA (COMUNICAR) 
Tots estem convidats amb valentia i parresia (en grec “dir tot”), és a dir, integrant 
llibertat, veritat i caritat. 
 

• Som VALENTS en el parlar? 
• Com comuniquem el què som? 
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• En què haurem de canviar en la comunicació? 
• Gosem manifestar que som creients i practicants? 
• Som conscients que per les nostres obres ens coneixeran? 
• Ens sentim més tranquils quan passem pels carrers que tothom és com 

nosaltres? 
 
 
CELEBRAR 
“Caminar Junts” només és possible sobre la base de l’escolta comunitària de la 
Paraula i de la celebració de l’Eucaristia. 
 

• Participem en les celebracions de l’Eucaristia? Com? 
• Som dels que arribem a temps per si cal llegir alguna lectura? 
• Portem les lectures llegides de casa per entendre-les i, si cal, poder-les 

proclamar? 
• O som dels que arriben amb el temps just i ens asseiem al final perquè així 

podem sortir més aviat? 
• A més de l’eucaristia dominical, participem d’altres celebracions? 

 
 
CORRESPONSABLES EN LA MISSIÓ 
La sinodalitat està al servei de la missió de l’Església, en la que tots els seus 
membres estem cridats a participar. Atès que tots som deixebles missioners? 
 

• Nosaltres, que formen part de l’Església, com caminem junts? Ens sentim 
corresponsables del que fa la nostra parròquia o moviment...? 

• O ja ens va bé obeir el que el nostre rector ens va manant? Això, en el millor 
dels casos ja que, de vegades, si passem desapercebuts/des, millor. 

• Com a moviment, ens hem plantejat col·laborar amb la nostra parròquia? 
• Som crítics constructius amb les nostres parròquies? 
• Formem part, a més de l’ACO, d’algun equip parroquial de formació: 

catequesis, post comunió, joves, matrimonis...?  
 
 
 
DIALOGAR EN L’ESGLÉSIA I LA SOCIETAT 
El diàleg és un camí de perseverança, que comprèn també silencis i patiments, però 
que és capaç de recollir l’experiència de les persones i dels pobres. 
 

• S’està volent fomentar el diàleg. Hem de recordar, però, que el diàleg 
requereix “escolta”, que és cosa de dues o més parts. 
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• El diàleg, a més de l’escolta, ha de incloure la confiança i la humilitat, sinó, 
potser parlarem, però no dialogarem. 

• Dialogar no és inculcar la nostra raó. 
 
 
AMB LES ALTRES CONFESSIONS CRISTIANES 
El diàleg entre persones cristianes de diverses confessions, unides per un sol 
baptisme, té un lloc particular en el camí sinodal. 
 

• Tenim experiència de relacionar-nos amb altres religions cristianes? 
 
 
AUTORITAT I PARTICIPACIÓ 
Una Església sinodal és una Església participativa i corresponsable. 
 

• A la parròquia que freqüentem, notem que hi participem o ens sentim guiats, 
conduits/des...? 

• Ens hem posat al seu servei?  
 
 
 
DISCERNIR I DECIDIR 
En un estil sinodal es decideix per discerniment, sobre la base d’un consens que neix 
de la comuna obediència a l’Esperit. 
 

• Què entenem per discernir? Distingir amb els sentits i especialment amb el 
pensament. 

• Abans de prendre decisions, ens parem a pensar? 
• Pensem en nosaltres mateixos o pensem en la resta, en la societat...? 
• Decidim d’acord amb el què hem discernit? 
• A la nostra parròquia ens conviden a discernir? 

 

• I per decidir? Què entenem? 
• Hem estat lliures quan hem decidit formar part d’aquesta Església? 
• Ens hi hem sentit cridats/ades? 
• Per què som de l’ACO? 
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MÉS PARAULES A TENIR EN COMPTE: 
 
 
IMPLICACIÓ (pels vostres fets us coneixeran) 

• Com m’hi implico jo, a partir d’ara  
• Espero que m’ho donin fet 
• Estic implicat/da en el compromís social i/o polític 
• En el meu treball es nota el que soc 
• Caminem junts amb altres religions cristianes 

 
 
SORPRESA 

• Tindrem sorpreses quan es publiqui el darrer document del Sínode? 
• Seran sorpreses agradables per a tothom? 

 
 
PROPOSTES 

• Aquí és on ens haurem de mullar. 
 
 
CREATIVITAT 

• Tota creativitat serà poca. 
 
 
REFORMA 

• O ens reformem o morim. 


