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AVUI PARLEM DE...

LA SINODALITAT
Mn. Joan Nadal
Podem dir que aquesta paraula està de moda
dins l’Església. ¿Per quin motiu? Doncs molt
senzill, perquè el Papa Francesc ha convocat un
Sínode.
¿Què és un Sínode? La paraula Sínode ve d’una
paraula grega synodos significa caminar junts.
La característica d’aquest Sínode és que és un
Sínode sobre el Sínode. El Papa Francesc pretén canviar la normativa perquè tot el Poble de
Déu pugui participar molt més a tots nivells per
tal de fer una Església més inclusiva.
Per aquest Sínode el Papa enviarà uns qüestionaris a totes les diòcesis del món, que alhora enviaran a totes les parròquies i el resultat
d’aquestes preguntes arribarà al Sínode on
s’estudiaran. Estem a l’espera de que ens enviïn

aquest material per tal que cada grup i comissió
de la Puríssima el pugui treballar. Afrontar junts
aquesta qüestió demana sobretot humilitat per
part de tots, estar oberts, nets de rancúnies i
prejudicis, nets d’històries passades i negativismes. Si volem iniciar un camí junts hem de partir
de zero, no podem començar amb la motxilla
plena de pedres i altres coses que ens puguin
fer nosa. També caldrà pregar amb força i demanar a l’Esperit que ens il·lumini. El Papa Francesc ens ha dement ajuda, doncs ajudem-lo.
És a partir del Concili Vaticà II (1962-1965) que
d’una manera més o menys periòdica, cada
quatre o cinc anys el Papa convoca un Sínode
sobre un tema concret que considera molt important; l’últim va ser el de la família i els joves.
Jean Guitton (1901-1999), filòsof i membre de
l’Acadèmia Francesa, únic laic
invitat per Joan XXIII com observador del Concili Vaticà II
i amic personal de Pau VI va
tenir una gran intuïció i va dir
El Concili seguirà sobrevivint
gràcies als sínodes.
Us convido, doncs, a participar de manera positiva i creativa en aquest treball previ.
Que les conclusions d’aquest
sínode que començarà el
2023 faci que l’Església sigui
més sinodal, més col·legial i
conciliar.

CULTES

INFORMACIÓ A LA COMUNITAT

DIUMENGE VI DE DURANT L’ANY. Missa de
vigília, dissabte a les 8 del vespre. Diumenge,
missa a 2/4 de 10 del matí, 11 en castellà, 12
del migdia i 8 del vespre.

REFLEXIÓ DE LA PARAULA. Dilluns dia 14 a
1/4 de 7 de la tarda reunió del grup Sant Pau i a
2/4 de 8 reunió del grup Sant Lluc.

HORARI DE LA MISSA ELS DIES FEINERS.
Cada dia a les 8 del vespre.
PREGÀRIA AMB CANTS DE TAIZÉ. Cada dimecres a 2/4 de 9 del vespre, al presbiteri.
PREGÀRIA FAMILIAR AMB ELS MÉS MENUTS (0-7). Cada tercer dissabte de mes, a 2/4
de 6 de la tarda, pregària familiar amb els més
petits.
Lc 6,17.20-26

Jesús alçà els ulls i digué mirant els
seus deixebles: Feliços vosaltres quan,
per causa del ﬁll de l’home, la gent us
odiarà, us esquivarà, us ofendrà i denigrarà el vostre nom, perquè la vostra
recompensa és gran en el cel.

CATEQUESI FAMILIAR. Dilluns dia 14, a les 9
del vespre, reunió amb pares de primer curs.
SINODALITAT, UNA CRIDA A CAMINAR
JUNTS. Dimarts dia 15 de febrer, a les 8 del
vespre i a l’auditori Mn. Joan Nonell, Mn. David
Abadies, Dr. en Història de l’Església i llicenciat
en Teologia, vindrà a parlar sobre la sinodalitat,
és a dir com fer camí junts; tema proposat pel
Papa Francesc per tota l’Església.
XERRADA AUDIOVISUAL. Viatge a les tradicions ancestrals de Benin i Burkina Faso. Presentarà l’acte Núria Crespo. L’autora del llibre la
Kora i El Griot, Conxita Tarruell i Rosa Pi comentaran amb imatges les experiències viscudes.
Lloc: Auditori Mn. Joan Nonell. Dijous dia 17 de
febrer a les 7 de la tarda.
CURS BÍBLIC. Dijous dia 17 a 2/4 de 10 del
vespre curs bíblic. Tema: L’apocalipsi.
PREGÀRIA 07. El proper dissabte dia 19 de febrer, a dos quarts de sis de la tarda, se celebrarà
la pregària 0-7 amb els més menuts de la Parròquia. Explicarem el conte L’arbre que volia veure
món de Sergi Vea (Ed. Claret). Us animem a venir-hi amb els nens i nenes de la vostra família i
entorn proper!
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