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Per una Església sinodal:
comunió, participació i missió
Participació diocesana en el Sínode de
bisbes
El papa Francesc va presidir a Roma, diumenge passat, dia 10 d’octubre, la inauguració del Sínode de bisbes, que acabarà l’any
2023 amb l’assemblea sinodal al Vaticà.
Aquest diumenge, dia 17, celebrem l’obertura del Sínode a
totes les diòcesis del món amb una reflexió i la celebració
eucarística presidida per cada bisbe diocesà. A Girona,
concretament, es farà a les 5 de la tarda, a la Catedral.
Ens podem preguntar per què aquest Sínode dura tant de
temps: des d’aquest octubre fins a l’assemblea de l’octubre
de l’any 2023, a Roma. És perquè el Papa desitja que
participi en aquest Sínode tot el poble de Déu des de cada
bisbat, passant per les conferències episcopals dels estats
i dels continents, fins a l’assemblea final, més reduïda, amb
la participació de bisbes escollits i també d’alguns laics i
religiosos.
Fase de les Diòcesis
Aquesta fase de consulta a la nostra Diòcesi consistirà en
l’estudi d’un document enviat des de Roma, amb un qüestionari i un vademècum. Sobretot cal que hi treballin els consells pastoral diocesà i presbiteral, el col·legi d’arxiprestes,
els consells pastorals parroquials i arxiprestals constituïts
que ho desitgin, les delegacions, els moviments i les associacions d’apostolat.
Tenim temps fins al
mes de març per fer
«La sinodalitat el treball de reflexió
i presentar proposés essencial en tes operatives. Esl’Església» tudiades totes les
aportacions, la clausura de la consulta
a la Diòcesi es farà
amb una reunió presinodal, que serà el moment culminant
de la fase diocesana. Durant el temps de reflexió es decidirà
el format d’aquesta reunió presinodal.
Un cop acabada la fase diocesana les aportacions seran
enviades a la Conferència Episcopal i als seus organismes
perquè hi reflexionin a partir de les aportacions diocesanes.
Les nostres aportacions, però, també seran enviades a la
Secretaria del Sínode de Roma. Aquesta fase durarà fins
l’abril de l’any 2022.

Què és un Sínode? Què significa una Església sinodal?
No fa gaires dies, en una reunió telemàtica uns voluntaris
em varen preguntar què era un sínode. La paraula «sínode»
significa «caminar junts», en el nostre cas com a Església:
els laics, els pastors, el bisbe de Roma... D’alguna manera és
l’exercici de la comunió en la missió de l’Església. Aquesta
manera de ser i de fer és el camí que Déu ens ha assenyalat
des del Concili Vaticà II i que avui, en el tercer mil·lenni,
se’ns demana aprofundir i concretar, tal com desitja el papa
Francesc. Aquest camí de la sinodalitat és fàcil d’anunciar,
però no és tan fàcil de posar en pràctica.
La sinodalitat és essencial en l’Església. Forma part de la
seva constitució i s’orienta a l’evangelització.
Recordem allò que escriu sant Pau a la carta als corintis: «El
Crist és com el cos humà. És un, encara que tingui molts
membres, ja que tots els membres, ni que siguin molts,
formen un sol cos». Per això el Papa desitja ara que molts
d’aquests membres participem en aquest treball de reflexió
sobre tot el que exigeix avui la sinodalitat en l’Església.
El Sínode dels bisbes a Roma l’any 2023 serà el moment
d’escoltar l’Esperit Sant, que haurà parlat per la reflexió de
tot el Poble de Déu, i serà també el moment de prendre les
decisions que calgui.

GUSPIRES
D’EVANGELI

PARAULA DE DÉU
LECTURES DEL DIUMENGE XXIX DE DURANT L’ANY

La llibertat de servir
tothom

Primera Lectura
Lectura del llibre d’Isaïes, 53, 10-11
El Senyor volgué que el sofriment triturés el seu Servidor. Quan haurà
donat la vida per expiar les culpes, veurà una descendència, viurà llargament, i per ell el designi del Senyor arribarà a bon terme. Gràcies al
sofriment de la seva ànima ara veu la llum; el just, amb les penes que
ha sofert, ha fet justos els altres després de prendre damunt seu les
culpes d’ells.

Segona Lectura
Lectura de la carta als cristians hebreus, 4, 14-16
Germans, mantinguem ferma la fe que professem, ja que en Jesús, el
Fill de Déu, tenim el gran sacerdot que, travessant els cels, ha entrat
davant Déu. Perquè el gran sacerdot que tenim no és incapaç de compadir-se de les nostres febleses; ell, igual que nosaltres, ha estat provat
en tot, encara que sense pecat. Per tant, acostem-nos confiadament al
tron de la gràcia de Déu perquè es compadeixi de nosaltres, ens aculli i
ens concedeixi, quan sigui l’hora, l’auxili que necessitem.

L’ésser humà sempre ha anhelat poder.
Avui dia, sovint pot semblar que esdevenir poderós és quelcom necessari
per progressar a la vida. Ocupar càrrecs
destacats és dolent? No ho és si soc
capaç de viure amb humilitat la meva
posició i aprofitar aquesta situació més
privilegiada per servir millor els altres.
La demanda dels apòstols revela també la necessitat que sovint tinc de
sentir-me reconegut a la meva vida. El
missatge de Jesús, però, és ben clar:
la veritable grandesa és el servei als
altres. És una crida a tenir la ment i el
cor oberts per reconèixer i ocupar-nos
de les necessitats dels altres, a ser
actius en construir relacions autènticament humanes, a treure profit dels
nostres talents per al bé comú, tornant
a començar cada dia malgrat les nostres equivocacions. És la invitació a
posar-nos en l’últim lloc per impulsar
tothom cap a l’únic futur possible: la
fraternitat universal.
Glòria Salleras

L’Evangeli
SALM 32

Lectura de l’evangeli segons sant Marc, 10, 35-45
En aquell temps, Jaume i Joan, els dos fills de Zebedeu, anaren a trobar Jesús i li digueren: «Mestre, voldríem que ens concedíssiu un favor
que us demanarem». Jesús els preguntà: «Què voleu que faci?». Ells li
digueren: «Concediu-nos que, el dia que sereu glorificat, puguem seure
l’un a la vostra dreta i l’altre a la vostra esquerra». Jesús els respongué:
«No sabeu què demaneu. Podeu beure el calze que jo beuré i ser batejats amb el baptisme amb què jo seré batejat?». Ells li digueren: «Sí que
podem». Jesús els respongué: «És cert, vosaltres beureu el calze que
jo beuré i sereu batejats amb el baptisme amb què jo seré batejat, però
seure a la meva dreta i a la meva esquerra no soc jo qui ho ha de concedir; és per a aquells a qui Déu ho ha reservat». Quan els altres deu ho
sentiren, s’indignaren contra Jaume i Joan. Jesús els cridà i els digué:
«Ja sabeu que, a totes les nacions, els qui figuren com a governants disposen dels seus súbdits com si en fossin amos, i els grans personatges
mantenen els altres sota el seu poder. Entre vosaltres no ha de ser pas
així: qui vulgui ser important, ha de ser el vostre servidor, i qui vulgui ser
el primer, ha de ser l’esclau de tots, com el Fill de l’home, que no ha
vingut a fer-se servir, sinó a servir els altres i a donar la seva vida com a
preu de rescat per tots els homes».
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R. Que el vostre amor Senyor, no ens
deixi mai;
aquesta és l’esperança que posem en
vós.
La paraula del Senyor és sincera,
es manté fidel en tot el que fa;
estima el dret i la justícia,
la terra és plena del seu amor.
R. Que el vostre amor, Senyor, no ens
deixi mai;
aquesta és l’esperança que posem en
vós.
Els ulls del Senyor vetllen els qui el
veneren,
els qui esperen en l’amor que els té;
ell els allibera de la mort,
i els retorna en temps de fam. R.
Tenim posada l’esperança en el Senyor,
auxili nostre i escut que ens protegeix.
Que el vostre amor, Senyor, no ens
deixi mai;
aquesta és l’esperança que posem en
vós. R.

Inaugurat el nou curs de l’Institut Superior
de Ciències Religioses de Girona

EL MIRADOR
DEL SÍNODE
Adsumus, Sancte
Spiritus
Cada sessió del Concili Vaticà II va
començar amb la pregària Adsumus
Sancte Spiritus («som davant teu,
Esperit Sant»). Són les primeres
paraules de l’original llatí d’aquesta
pregària que s’ha utilitzat històricament en concilis, sínodes i altres reunions de l’Església al llarg de centenars d’anys. S’atribueix a sant Isidor
de Sevilla (c. 560 - 4 d’abril de 636).

Lliçó acadèmica del Dr. Joaquim Malé en la inauguració del nou curs de l’ISCRG.

El dimarts 28 de setembre va tenir lloc la inauguració del nou curs de l’Institut Superior de Ciències Religioses de Girona (ISCRG). Després de la missa, presidida
pel bisbe Francesc, el Dr. Joaquim Malé, biblista i professor de l’ISCRG, va pronunciar la lliçó acadèmica inaugural, titulada «La teologia de l’Antic Testament, de
Walter Brueggemann». Per aquest motiu, el programa diocesà de ràdio Església
Viva li va fer una entrevista, de la qual extraiem un breu fragment:
– Per què va escollir Brueggemann per a la seva conferència inaugural?
Es tracta d’un teòleg nord-americà, molt singular i no gaire conegut a casa nostra.
Té ja 88 anys i posseeix la particularitat de fer-nos entendre el món d’avui a partir
dels textos bíblics. També és capaç de vincular els textos de l’Antic Testament amb
els del Nou Testament d’una forma molt harmònica, sense dissonància, i descobrir el diàleg que hi ha entre uns i altres.
– A qui recomanaria estudiar teologia?
Jo ho recomano a tothom que vulgui tenir una mirada, una ment oberta; a totes
aquelles persones que tenen una inquietud que va més enllà del que en el dia
d’avui saben sobre la Bíblia, la religió, teologia... amb anhels d’anar més enllà. Estic segur que es veuran enriquides gràcies a les matèries que s’hi imparteixen.
També ho recomano als que volen treballar de professors de religió a primària o
secundària, mestres de religió, els que desitgen ser seminaristes, diaques, preveres... o simplement a gent que té interès per la cultura. Penso que qualsevol
s’hi pot sentir còmode.
– Són complexos aquests estudis?
Això és una cosa tan subjectiva que depèn de cadascú. Tots els professors intentem adaptar-nos el màxim possible a la diversitat de l’alumnat i fer fàcil allò que
potser no ho pot ser tant. En qualsevol cas, més que parlar de si és complex o
no, jo parlaria d’interès.

Cadena de pregària per les vocacions
Com cada any, el nostre bisbat participarà a la Cadena de pregària per les Vocacions. Aquesta iniciativa de tots els bisbats catalans permet que, durant tot
el mes de novembre, i de manera ininterrompuda durant 24 hores, es pregui
el Senyor perquè no faltin joves que responguin generosament a la seva Crida.
El nostre bisbat realitzarà aquesta pregària els dies 2, 12 i 22 de novembre. S’hi
pot participar individualment i comunitàriament, i seria bo que tant les nostres
parròquies com les nostres comunitats religioses hi participessin.
Només cal triar una hora d’aquests tres dies i ens ho comuniqueu. Preferiríem
que ho féssiu a través del correu electrònic seminaridegirona@gmail.com o al
telèfon del Seminari (972 20 04 62, de dilluns a dijous, de 16.30 a 20.00 h).
Mn. Joan Soler, delegat del Servei d’Orientació Vocacional

Quan som cridats a abraçar el camí
del Sínode 2021-2023, aquesta pregària convida l’Esperit Sant a actuar
dins nostre perquè siguem una comunitat i un poble de gràcia. Proposem utilitzar-ne aquesta versió simplificada, de manera que qualsevol
grup o assemblea litúrgica pugui
pregar-la amb més facilitat.

«Som davant vostre, Esperit Sant,
reunits en el vostre nom.
Només vós podeu guiar-nos, fervos casa en els nostres cors.
Ensenyeu-nos el camí que hem de
seguir i com l’hem de seguir.
Som febles i pecadors; no deixeu
promoure el desordre. No deixeu
que la ignorància ens porti pel
camí equivocat ni que la parcialitat
influeixi en les nostres accions.
Que trobem en vós la nostra unitat
perquè puguem caminar junts cap
a la vida eterna i no ens apartem
del camí de la veritat i del que és
correcte.
Tot això us ho demanem, a vós
que treballeu en tot lloc i temps,
en la comunió del Pare i del Fill,
pels segles dels segles. Amén».

Més informació:
www.bisbatgirona.cat/sinode

agenda
DIUMENGE, 17 D’OCTUBRE
Inici de la fase diocesana del Sínode dels Bisbes de l’any 2023. A les
5 de la tarda a la Catedral de Girona.
Conferència a càrrec de Mn. Salvador
Pié-Ninot, i missa. Presidirà el bisbe
Francesc.
Romeria al santuari de la Salut de
Terrades. Poble de Campmany.

DILLUNS, 18 D’OCTUBRE
Recés de l’Apostolat de l’Oració. A
les 6 de la tarda al temple del Sagrat
Cor de Girona.

DIMARTS, 19 D’OCTUBRE
13è aniversari de l’ordenació episcopal del bisbe Francesc. A les 9 del
matí, missa a la Catedral de Girona.
Presidirà el bisbe Francesc.
Trobada d’inici de curs de Vida
Creixent. Durant tot el dia a la casa
d’espiritualitat Santa Elena de Solius.
A la 1 del migdia, missa. Presidirà el
bisbe Francesc.

DIJOUS, 21 D’OCTUBRE
Conferència «Bioètica i cristianisme». A càrrec de Margarita Bofarull,
presidenta del Patronat de l’Institut
Borja de Bioètica (URL) i membre de
l’Acadèmia Pontifícia de la Vida. A les
7 de la tarda als locals del Centre Pare
Claret, de Girona.

DIVENDRES, 22 D’OCTUBRE
Comença un Curset de Cristiandat.
Lema: «Vine i ho veuràs». Fins diumen-

santoral i lectures
ge, a la Casa d’Espiritualitat de Santa
Elena de Solius. Més informació: 636
812 275 i cursetsgi@gmail.com.

DISSABTE, 23 D’OCTUBRE
Conferència «La Resurrecció a través de la pintura de Rembrandt»,
a càrrec de Mn. Miquel Oliveras. A
les 10 del matí al santuari del Sant
Sepulcre de Palera (Beuda). Inscripcions: 972 59 05 34 i fundaciopalera@
beuda.cat.
Conferència «El Mont, un far que
ens guia», a càrrec del P. Joan M.
Mayol, rector del santuari de Montserrat. A dos quarts d’11 del matí al
santuari de la Mare de Déu del Mont.
A continuació, missa.
Consell Pastoral Diocesà. A dos
quarts d’11 del matí al Casal Bisbe
Cartañà de Girona. Presidirà el bisbe
Francesc.
Romeria al santuari de la Mare de
Déu de la Salut de Terrades. Pobles
de Llançà, Portbou, Colera i Vilanova
de la Muga. A les 12 del matí, missa.
Confirmacions a Arenys de Munt. A
tres quarts de 7 de la tarda a l’església
parroquial. Presidirà el bisbe Francesc.

DIUMENGE, 24 D’OCTUBRE
Romeria al santuari de la Salut de
Terrades. Poble de Capmany. A les 12
del matí, missa.
Festivitat de Sant Antoni Maria
Claret. A les 8 del vespre, missa a
l’església del Cor de Maria - P. Claretians de Girona. Presidirà el bisbe
Francesc.

Diumenge XXIX de durant l’any, 17
d’octubre de 2021. St. Ignasi d’Antioquia, bisbe i màrtir (+ 107). Mare de Déu
de la Bonanova. Lectures: Is 53, 10-11 /
Sl 32 / He 4, 14-16 / Mc 10, 35-45 (o més
breu: 10, 42-45).
Dilluns, 18. St. Lluc, evangelista. Patró
dels pintors i dibuixants. Sta. Trifònia
(+ s. III), emperadriu i màrtir. Lectures:
2Tm 4, 10-17a / Sl 144 / Lc 10, 1-9.
Dimarts, 19. St. Pere d’Alcàntara (s. XV),
prevere franciscà i reformador. St. Pau
de la Creu (+ 1778), prevere i fundador
dels Passionistes. Mare de Déu de la
Salut (Sabadell). Tretzè aniversari de l’ordenació episcopal de Mons. Francesc
Pardo com a bisbe de Girona. Lectures:
Rm 5, 12.15b.17-19.20b-21 / Sl 39 / Lc
12, 35-38.
Dimecres, 20. St. Corneli (s. I), centurió
batejat per sant Pere. St. Andreu de Creta (+ 767), monjo. Sta. Adelina (+ 1125),
abadessa. Lectures: Rm 6, 12-18 / Sl
123 / Lc 12, 39-48.
Dijous, 21. Sta. Úrsula i companyes (+
304) màrtirs. Patrona de les puntaires.
Lectures: Rm 6, 19-23 / Sl 1 / Lc 12, 4953.
Divendres, 22. St. Joan Pau II (+ 2005),
Papa. Sta. Maria Salomé, deixebla del
Senyor. Lectures: Rm 7, 18-25a / Sl 118
/ Lc 12, 54-59.
Dissabte, 23. St. Joan de Capestrano (+
1456), patró dels capellans militars. Sta.
Oda d’Antioquia (+ 723), princesa dedicada als pobres. Lectures: Rm 8, 1-11 /
Sl 23 / Lc 13, 1-9.
Litúrgia de les Hores. Diumenge,
pròpia. Te Deum. Dilluns, de festa. Te
Deum. Dimarts, de la fèria o d’una de
les memòries. Dimecres, i dijous, de la
fèria. Divendres, de la fèria o de la memòria. Dissabte, pròpia del dissabte o
d’una de les memòries.

APUNTS
El proper diumenge, 24 d’octubre, jornada del Domund

Càtedra de Llibertat Religiosa i de Consciència de Catalunya

L’Església celebrarà, el proper 24
d’octubre, la jornada del Domund,
dedicada a reflexionar, pregar i ajudar econòmicament la seva acció
missionera. El lema d’enguany és
«Explica el que has vist i sentit».
En les tres darreres col·lectes missioneres, a la nostra Diòcesi es van
recaptar 85.370 euros (Domund),
9.955 (Infància Missionera) i 2.676
(Sant Pere Apòstol). Actualment, el
nostre Bisbat compta amb 23 missioneres i 11 missioners repartits
arreu del món.
Més informació: www.domund.es.

El dimecres 15
de
setembre
es va presentar
oficialment la
Càtedra de Llibertat Religiosa
i de Consciència de Catalunya, impulsada pel Departament de Justícia de la
Generalitat de Catalunya i desenvolupada des de principi d’any
per l’Observatori Blanquerna de Comunicació, Religió i Cultura,
de la Universitat Ramon Llull. L’objectiu és garantir que totes les
persones puguin exercir el dret fonamental a la llibertat religiosa
i de pensament. La directora de la Càtedra és la periodista gironina Míriam Díez Bosch.
Més informació: www.catedrallibertatreligiosa.org.

