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PER UNA ESGLÉSIA SINODAL 
El papa Francesc convida al  poble cristià a pre-

guntar-se sobre la sinodalitat. Aquesta paraula 

vol dir caminar  junts, el camí que recorrem tots 

junts els batejats. És un moment per escoltar-

nos els uns als altres, reflexionar i pregar junts, 

guiats per l’Esperit de Déu que sempre ens 

acompanya. És preguntar-nos tots plegats quina 

experiència hem fet o fem de caminar junts, amb 

els altres cristians. Com valorem aquesta experi-

ència feta i com podem créixer tots plegats en 

aquest aspecte.  

Diumenge passat, a la catedral de Girona, s'inau-

gurava la  fase diocesana. Ara cada parròquia o 

grup de cristians, caldrà que es trobin per fer 

aquesta reflexió en l’àmbit de petits grups. Aques-

ta fase durarà fins a finals de gener. Les aportaci-

ons que cada parròquia faci, seran enviades  al 

Bisbat corresponent que cuidarà de fer-les arri-

bar a Roma, on dintre dos anys els bisbes reunits 

en sínode valoraran, aprofundiran i decidiran a 

partir dels suggeriments que els hagin arribat.   

El procés sinodal és una oportunitat per obrir-

nos, veure les coses des d’altres punts de vista, 

sortir, pensar a llarg termini i eixamplar la nostra 

perspectiva a la realitat universal de l’església.  

AVUI ÉS EL DOMUND 
Avui se’ns recorda un aspecte molt important 

de l ’Església: la dimensió MISSIONERA.  

Preguem  pels missioners  i ajudem la seva 

activitat amb la nostra aportació econòmica.  
 

COL·LECTA PER LES MISSIONS 

Reunits en el teu nom 

Aquí ens tens, Senyor,  
reunits en el teu nom. 

Amb tota la càrrega  
i el pes de les dificultats 

i dels projectes  
que hem de tirar endavant. 

Però amb tota la il·lusió  
que ens suposa 

ajudar altres persones a créixer, 
i amb tota l'esperança que ens dóna 

confiar en la teva presència. 
Perquè sabem que la força  

que ens dónes 
és superior a les dificultats. 

Perquè creiem que  
fas brollar dins nostre 

una font d'aigua viva que ens empeny, 
ens impulsa, ens fa avançar i  

que dóna sentit a tot el que fem. 
Fes que siguem capaços  

d'ajudar a descobrir 
i a fer créixer aquesta font d'aigua viva 

que també fas brollar  
en l'interior de les persones 

que ens has encomanat. 
Pepe Alamán  






