SUGGERIMENTS

PER A L’ORGANITZACIÓ

DE LA CONSULTA SINODAL

COM TREBALLAR?
En cada comunitat, les reunions haurien de organitzar-se de manera que es
pugui promoure l'experiència sinodal més fructífera.
1.

L'ideal seria organitzar més d'una reunió de consulta sinodal per al mateix
grup de participants, almenys una per informar del procés i una altra per a
fer el treball del qüestionari.

2.

També es pot contribuir individualment amb una intervenció personal en la
consulta, comunicant la resposta directament a la comissió per tal
d’incloure-la en la síntesi diocesana.

3.

No s’ha de descartar demanar una aportació a persones concretes d’àmbits diversos (política, economia, associacions...). La seva aportació pot ser
a títol personal o incloent-la en la del grup sinodal.

4. Organitzar reunions de consulta que apleguin diverses parròquies pot ser
una bona manera de reunir persones diferents. I, per descomptat, els
grups dels moviments, els organismes diocesans o les comunitats
religioses, escoles o altres col·lectius ad hoc poden emprendre aquestes
reunions de consulta.
5. Suggerim que un petit equip organitzador planifiqui i dugui a terme el
procés de consulta, inclòs el discerniment sobre com arribar a les persones que cal convocar i sobre el mètode més adequat per promoure el
diàleg i la participació.

6.

Cal fomentar la participació mitjançant anuncis parroquials, xarxes
socials, cartes... Convindria fer un esforç especial per identificar i arribar a
aquelles persones que habitualment no estan en contacte amb la comunitat eclesial o en viuen allunyats. L’ideal és que els participants reflecteixin
una diversitat de comunitats, experiències, cultures, edats i estils de vida.

7.

Abans s'ha d'enviar als participants el díptic diocesà o altres instruments
que semblin convenients. Els participants han de ser informats sobre el
mètode que s'utilitzarà en la reunió sinodal. Donar temps per a la preparació personal és fonamental per què el diàleg sigui profitós.

8. Les qüestions principals de la reflexió han de ser pertinents i sintètiques.
Aquest Sínode planteja una doble pregunta fonamental:

En una Església sinodal,
que anuncia l'Evangeli, tots «caminem junts»:
Quines experiències tinc d’aquest «caminar junts»
en la meva comunitat? Com les valoro?
Quins passos ens convida a fer l'Esperit
per a créixer en el nostre «caminar junts»?
9.

Per a contestar aquesta qüestió es convida a:
a) preguntar-se sobre les experiències de la pròpia Església particular
i que fan referència a la pregunta fonamental;
b) rellegir més profundament aquestes experiències: quines alegries
han provocat? Quines dificultats i obstacles s’han trobat? Quines
ferides han provocat? Quines intuïcions han suscitat?
c) recollir els fruits per a compartir: on ressona la veu de l’Esperit en
aquestes experiències? Què ens està demanant aquesta veu? Quins
són els punts que han de ser confirmats, les perspectives de canvi i
els passos que cal complir? On podem establir un consens? Quins
camins s’obren per a la nostra Església particular?
Sovint és molt útil per als participants reflexionar sobre el camí que ha
recorregut la comunitat local fins avui. Quina ha estat la història de la vida
de fe de la comunitat? Quin camí ha recorregut la comunitat per arribar on
està ara? Com s'ha fet sentir la presència de Déu? Recordar junts el passat
sovint ajuda a construir la comunitat i guiar-la en el camí que té per
endavant.

10. Per als qui vulguin aprofundir més en aquesta doble qüestió fonamental,
s'han desenvolupat deu temes que ressalten alguns aspectes significatius
de la «sinodalitat viscuda» (DP 30).
11. Durant la reunió, l'oració comunitària i la litúrgia jugaran un paper important. L'escolta mútua es basa en acollir la Paraula de Déu i l'Esperit Sant.
També es poden utilitzar formes significatives d’oració demanant la inspiració de Déu per ajudar-nos a aprofundir en la mútua comunió.
12. Caldrà utilitzar un mètode adequat per al treball del grup que reflecteixi
els principis de la sinodalitat. És millor treballar en grups petits. Cal evitar
els debats estèrils: els participants escolten profundament cada persona i
observen com l'Esperit Sant actua en ells mateixos, en la persona que
parla i en el grup en el seu conjunt. Calen silencis i, en el diàleg, compartir
noves intuïcions i preguntes que no han trobat encara resposta.
13. Com a regla general, el grup comptarà amb un moderador i un secretari
per prendre les notes (Es pot trobar una descripció detallada d'aquest
procés en la pàgina web del Sínode dels Bisbes).
14. Una vegada acabat el procés del grup caldrà enviar la síntesi de l’aportació
a la comissió diocesana (sinode@bisbatgirona.cat). La data límit és el 31 de
gener de 2022. En l’encapçalament hi haurà de constar quin grup és, quantes persones el formen i si es tracta d’un conjunt estable o ocasional.
15. Amb tots aquests resums es confegirà la síntesi diocesana que serà
presentada en un encontre sinodal diocesà durant el mes de març de 2022.

LES ACTITUDS NECESSÀRIES
En diverses ocasions, el papa Francesc ha compartit la seva visió sobre com
s'expressa concretament la pràctica de la sinodalitat. Ell subratlla aquestes
actituds:
-

Dedicar temps a compartir: amb el diàleg podem créixer en comprensió
Escoltar humilment i parlar coratjosament
Estar disposat a canviar l’opinió a partir del que hom escolta dels altres
Abandonar el criteri del «sempre s’ha fet així»
Discernir escoltant el que l'Esperit ens suggereix.
Deixar enrere els prejudicis i els estereotips

-

Superar la «plaga» del clericalisme i acollir la interdependència
Combatre el «virus» de l'autosuficiència i aprendre els uns dels altres
Superar les ideologies per atendre la fe concreta que viuen les persones
Fer néixer l'esperança i evitar convertir-nos en profetes de calamitats
Desenvolupar nous enfocaments, amb creativitat i una certa dosi d'audàcia
Ser inclusius, apreciant la varietat i abraçant els que sovint ignorem

LES TEMPTACIONS A EVITAR
Com en qualsevol travessia, hem de ser conscients dels possibles esculls
que podrien dificultar la nostra evolució durant aquest procés sinodal. Intentar
evitar-los ens ajudarà a què l’exercici de la sinodalitat sigui vital i fecund.
-

La temptació de conduir nosaltres el procés en comptes de deixar-nos
portar per Déu
La temptació de centrar-nos en nosaltres mateixos i en les preocupacions
immediates
La temptació de veure només els «problemes»
La temptació de fixar-nos exclusivament en les estructures
La temptació de no mirar més enllà dels límits visibles de l’Església
La temptació de perdre de vista els objectius del procés sinodal
La temptació del conflicte i la divisió
La temptació d’entendre el Sínode com una «enquesta» o un «parlament»
La temptació d’escoltar només aquells que ja participen en activitats de
l’Església, ignorant porcions molt significatives del poble de Déu

