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VIDA DE LA COMUNITAT

SÍNTESI I CONCLUSIONS DEL TREBALL SINODAL
DE LA PARRÒQUIA DE LA PURÍSSIMA
Redacció

Com ja sabeu el 10 d’octubre de 2021, a la Basílica de Sant Pere, el Papa Francesc va obrir
el Sínode que es clourà el 2023. Va proposar
aquest treball conjunt de parròquies a nivell de
tota l’Església universal amb l’objectiu, no de
produir més documents, sinó de fer germinar
somnis, suscitar profecies, fer florir l’esperança,
aprendre els uns dels altres i crear així un imaginari positiu que il·lumini les ments, entendreixi
els cors i doni força a les mans (Salvador Pié
i Ninot). Amb un llenguatge planer encoratjà a
caminar junts emparats per l’Evangeli. Viure la
sinodalitat, segons el Papa Francesc, comporta
exercir el discerniment evangèlic com la mirada
del deixeble missioner que s’alimenta a la llum i
amb la força de l’Esperit Sant i que així esdevé
capaç de “reconèixer/veure, interpretar/jutjar i

elegir/actuar (Evangeli gaudium 50s.).
A la nostra parròquia es van formar dos grup per
treballar el qüestionari proposat; un els dimecres
a la tarda portat per la germana Mª Antònia i l’altre els divendres portat per la Dolors, catequista.
D’aquestes trobades se n’ha fet una síntesi i se
n’han tret unes conclusions conjuntes que avui
publiquem per tal de fer-les extensives a tota la
comunitat.
Valoració del treball fet: participació, experiència, dificultats i preocupacions.
Participació. Han estat uns grups motivats,
amb molt interès i amb el desig que l’Església
sigui més evangelitzadora que sagramentalista;

això no vol dir que no valorem els sagraments.
La trobada ha estat rica en participació, tothom
hi ha intervingut des del respecte.
Experiència. Molt positiva, ens ha fet pensar i
ens ha obert a donar la nostra opinió. Creiem
que seria interessant que se’ns demanés l’opinió, més sovint. Per determinats temes es podria obrir la consulta a enquestes/votacions
concretes.
Haver-nos reunit i compartir fa comunitat. Valorem mantenir aquestes trobades (repensant la
periodicitat) per a formar-nos, debatre,opinar i
compartir, doncs és una oportunitat per detectar
aspectes concrets sobre els que podem seguir
treballant per aplicar-los a la nostra parròquia.
Preocupació. Que tot aquest treball sobre el Sínode que s’ha tractat a les parròquies quedi en
un no res. Volem que segueixi un camí dins l’Església i dins de la mateixa comunitat parroquial.
La nostra Església ha d’adaptar el seu llenguatge als signes dels temps
Contribucions més importants tenint en
compte la pregunta fonamental. Reflexionar
sobre com els cristians ens sentim participants de la missió de l’Església i quins passos cal donar per créixer com a Església sinodal.
A nivell de comunitat amb els grups de catequesi i adolescents, la formació bíblica, l’atenció
a través de Càritas.
Es va fer una trobada amb diferents confessions
religioses, tot compartint el tema del perdó.
Tot té el mateix objectiu seguir el camí de Jesús
des de diferents tarannàs i missions.
Ens hem adonat que cal respectar els diferents
graus de participació de cada persona dins la
comunitat i no jutjar a ningú. Tenim la sort que
la nostra parròquia està oberta a acollir nombrosos grups i comissions: ADIS, alcohòlics anònims, rebost solidari, Unió de Mares, comissió
de joguines, els grups de formació, etc.
Pensem que la jerarquia eclesiàstica ha de saber
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delegar i confiar més en els laics. I tot prenent
l’exemple de Jesús valorar més la dona.
Sembla que hi ha preveres que no tenen clar
que el seu ministeri és el de ser servidor de la
comunitat no l’amo i el que “ordena i mana” Per
nosaltres és un antitestimoni.
Caminar junts no vol dir caminar en paral·lel hem
de saber anar a fons en el missatge de Jesús,
tornar a les FONTS perquè sembla ser que ho
hem oblidat una mica.
Els passos que cal donar per a créixer en sinodalitat és la necessitat de trobar-nos i relacionar-nos entre els diferents grups de la parròquia.
S’ha de treballar transversalment.
Cal donar més visibilitat a les dones, doncs el
seu paper és fonamental i nombrós dins de la
comunitat.
Constatem l’organització jeràrquica que, a vegades, crea una distància entre el poble i el Bisbat.
El paper dels rectors de les parròquies pot ser
massa ampli. En el nostre cas, però, el rector escolta a la comunitat i permet la participació dels
grups i comissions amb autonomia.
Ens preocupa i molt que els joves no se sentin
acollits i no participin en la comunitat.

Conclusions. Destacar els elements més importants sobre els quals cal continuar reflexionant i discernint.
1. Acceptar les pròpies mancances i eliminar
estereotips i prejudicis (sovint contra altres
cristians o confessions religioses).
2. Treballar la presència de la dona i dels joves a l’Església.
3. Emfatitzar la formació bíblica i sobre el discerniment (aprendre a discernir com a forma de viure en la comunitat).
4. Aprofundir en el coneixement de les altres
confessions religioses.

5. Promoure la participació activa de tots els
fidels en les misses (A cada parròquia hi
hauria d’haver escola de lectors. Molt important llegir bé per captar l’atenció del qui
escolta).
6. Hem d’aprendre a discernir paraula i concepte important però, poc usat en la nostra
Església. Un discernir conjunt, no només la
jerarquia, perquè les conclusions no siguin
imposades als feligresos. Els cristians no
som de primera i segona categoria. ”Si no
us feu com els infants…”. Som col·laboradors del Regne. Quants exemples tenim
del nostre mestre, Jesús que ens diu: qui
sigui més important ha de ser servidor de
tots.

Adsumus Sancte Spiritus
(Pregària del Sínode)
Som aquí, Esperit Sant,
reunits en el vostre nom.
Vós que sou el nostre veritable conseller:
veniu a nosaltres,
doneu-nos suport,
entreu als nostres cors.
Ensenyeu-nos el camí,
mostreu-nos com assolir la meta.
Impediu que perdem
el rumb com a persones
dèbils i pecadores. No permeteu que
la ignorància ens porti per falsos camins.
Concediu-nos el do del discerniment,
perquè no ens deixem que les nostres accions es guiïn
per perjudicis i falses consideracions.
Conduïu-nos a la unitat en vós,
perquè no ens desviem del camí de la veritat i la justícia,
sinó que en el nostre pelegrinatge terrenal
ens esforcem per assolir la vida eterna.
Us ho demanem a Vós,
que obreu en tot temps i lloc,
en comunió amb el Pare i el fill
pels segles dels segles. Amén
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CULTES

INFORMACIÓ A LA COMUNITAT

DIUMENGE VII DE PASQUA. L’ASCENSIÓ
DEL SENYOR. 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.

CONCERT SOLIDARI PER UCRAÏNA. Aquest
diumenge 29 de maig, a les 6 de la tarda, concert solidari per Ucraïna a l´església de la Puríssima amb l’actuació de Gospel Vallès. Donatiu
10€. Organitza Càritas Sabadell.

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.

REFLEXIÓ DE LA PARAULA. Dilluns 30 de
maig, a les 7 de la tarda, reunió del grup Sant
Mateu i dimarts 31 de maig, a 2/4 de 8, reunió
del grup Sant Joan.
COMISSIÓ DEL PELEGRINATGE. Es reunirà
dimarts dia 31 de maig, a 2/4 de 9 del vespre.
ECONOMIA. Dijous dia 2 de juny, a les 7 de la
tarda, reunió d’aquesta comissió.
JORNADA DE PORTES OBERTES A L’ARXIU-MUSEU. El diumenge dia 5 de juny, de
2/4 d’11 del matí a 1 del migdia, es podrà visitar l’exposició d’esbossos de temàtica religiosa
del pintor sabadellenc Fidel Trias que es troba a
l’Arxiu-Museu de la nostra parròquia. Us hi esperem.

Lc 24,46-53

Alçà les mans i els beneí.
Mentre els beneïa,
s’allunyà d’ells
portat amunt cap el cel.

Parròquia de la Puríssima · Capmany, 36 · 08201 Sabadell · Tel. 93 725 14 41
secretaria@purissimasabadell.org
Parròquia Puríssima Sabadell
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