SÍNODE DELS BISBES
2021-23
"Per a una Església sinodal: comunió,
participació i missió".

@jovesbisbatsolsona

DISCURS DEL SANT PARE
FRANCESC ALS PARTICIPANTS EN
EL FÒRUM INTERNACIONAL DE
JOVES
Estimats joves, us repeteixo una
vegada més: Sou l'avui de Déu, l'avui
de l'Església! No sols el futur, no,
l'avui. O us la juguen avui o perdrem
el partit. Avui, l'Església us necessita
per a ser plenament ella mateixa. Com
a Església, sou el Cos del Senyor
Ressuscitat present en el món. Vull
que recordeu sempre que sou
membres d'un únic cos, d'aquesta
comunitat.
SALA CLEMENTINA, 22.06.2019
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SOM L'AVUI
DE DÉU,
L'AVUI DE
L'ESGLÉSIA!

ELS JOVES VAM TENIR EL
NOSTRE PROPI SÍNODE!

Al 2018 es va celebrar l'Assemblea
General del Sínode dels Bisbes per
a reflexionar la qüestió de la
Joventut a l'Església «Els joves, la
fe i el discerniment vocacional» .
Aquest sínode va estar precedit per
una gran feina prèvia de recopilació
mundial d'opinions i no sols va
comptar amb la participació de
Bisbes, sinó de joves de tot el món
que van poder portar la seva veu.
Com a resultat del sínode sobre els joves, la fe i el
discerniment vocacional es va publicar l'exhortació apostòlica
Crist Viu (Christus Vivit).

@jovesbisbatsolsona

"La participació de tots és un
compromís eclesial
irrenunciable!”, va afirmar el Papa
Francesc en el missatge en motiu
del “Moment de Reflexió” previ a la
missa d'obertura del Sínode sobre
la Sinodalitat. Va assenyalar que
“Estem cridats a la unitat, a la
comunió i a la fraternitat". El
sínode és un esdeveniment de
gràcia per la nostra Església.
10.10.2021
Què és un Sínode de Bisbes?
Sínode, en grec, significa «caminar junts». El Concili Vaticà II
(1962-1965) va demanar que es convoquessin Sínodes de Bisbes
per aconsellar al Papa.
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Quan serà el proper Sínode?
L’octubre de 2023 tindrà lloc
la XVI Assemblea General del
Sínode de Bisbes. Abans,
però, hi haurà dues fases
preparatòries. La primera és
la fase diocesana que ha
començat l’octubre del 2021.
La segona, la continental.

«PER UNA
ESGLÉSIA
SINODAL:
COMUNIÓ,
PARTICIPACIÓ I
MISSIÓ»

De què tractarà el Sínode 2023?
El títol del Sínode és «Per una Església sinodal: comunió,
participació i missió». La fase preparatòria consta de deu blocs
temàtics que ens porten a reflexionar sobre la següent qüestió:
En una Església sinodal, que anuncia l’Evangeli, tots «caminen
junts»: ¿com es realitza avui aquest «caminar junts» en la pròpia
Església particular? Quins passos ens convida a fer l’Esperit per a
créixer en el nostre «caminar junts»?
@jovesbisbatsolsona

Per què el Papa Francesc ens
invita a participar en la fase
diocesana del Sínode 2023?
El Sant Pare demana que totes les
diòcesis emprenguin un camí de
profunda renovació inspirada per
l’acció de l’Esperit Sant.
Es tracta d’un procés d’escolta, de
diàleg i de discerniment.

Qui pot participar-hi?
Tothom pot formar d’aquest
procés sinodal: catòlics,
cristians d’altres confessions,
persones d’altres religions,
agnòstics i ateus.
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Si vull participar a qui m’he
d’adreçar?
Pots demanar-ne informació a la
teva parròquia, al mossèn o a la
persona coordinadora. Ells
t’indicaran com formar part
d’algun grup sinodal.

JOVE!
L'ESGLÉSIA ET
NECESSITA!
LA TEVA OPINIÓ
ÉS IMPORTANT!

El teu desenvolupament
espiritual s’expressa
primer de tot creixent
en l’amor fratern,
generós, misericordiós.
Ho deia sant Pau: «Que
el Senyor faci créixer
fins a vessar l'amor
que us teniu els uns als
altres i a tothom» (1Te
3, 12). Tant de bo que
visquis cada vegada
més aquest «èxtasi»
que és sortir de tu
mateix per buscar el bé
dels altres, fins a donar
la vida.
CHRISTUS
VIVIT, 163
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EL SÍNODE FUNCIONA AMB TRES FASES!

LES FASES DEL SÍNODE
FASE DIOCESANA (OCTUBRE DE 2021- ABRIL DEL 2022).
Al nostre Bisbat de Solsona s’ha obert el dissabte 16 d’octubre amb una
celebració a la Catedral de Santa Maria de Solsona.
Les parròquies, les comunitats religioses, els moviments i diferents grups
que es constitueixin treballaran el document preparatori que el Sínode
ofereix.

FASE CONTINENTAL (SETEMBRE DE 2022 - MARÇ DEL 2023)
Les aportacions i conclusions recollides a tots els bisbats es presentaran en
un document de treball, en l’àmbit de set zones geogràfiques:
Les reflexions i aportacions d’aquesta fase continental seran recollides en
un nou instrumentum laboris que s’oferirà a la XVI Assemblea General del
Sínode de Bisbes.

FASE FINAL (OCTUBRE DE 2023 A ROMA AMB LA XVI ASSEMBLEA
GENERAL DEL SÍNODE DE BISBES)
Les conclusions d’aquest Sínode tornaran a les Esglésies particulars, per tal
que siguin incorporades a la manera de ser de l’Església. Així continuarem
«caminant junts».
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Per què cal un Sínode de Bisbes
en la situació actual?
L'Esperit ens demana que ens
posem a l'escolta de les
preguntes, dels afanys, de les
esperances de cada Església, de
cada poble i nació. I també a
l'escolta del món, dels
desafiaments i els canvis que ens
posa davant.
No insonoritzem el cor, no ens
blindem dins les nostres certeses.
Les certeses moltes vegades ens
tanquen. Escoltem.
Estimats germans i germanes, bon
camí junts! Que puguem ser
pelegrins enamorats de l'Evangeli,
oberts a les sorpreses de l'Esperit.
(De l’homilia de l’obertura del
Sínode a Roma, 10 d’octubre de
2021)

Els joves amb l'energia que els
caracteritza poden donar un
nou impuls a l'Església i
ajudar-la. Donar-li dinamisme,
entusiasme, idees… és bonic
veure com cada etapa de la
vida pot aportar coses
interessantíssimes a
l'Església, i sempre es pot
aprendre de cadascuna
d'elles!

CRIDATS A SER
LLUM!
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LLAVORS... QUÈ CAL QUE FEM ELS
JOVES DAVANT DE LA PROPOSTA QUE
ENS FA L'ESGLÉSIA!?
1- Resar pel sínode, pels grups
sinodals i per les necessitats de
l'Església, avui!
2- Participar del grup sinodal
que hi hagi a la teva parròquia:
la teva veu és important, no ho
oblidis, l'Església et necessita!
3- Animar a d'altres joves a
participar del Sínode a les
seves parròquies!
4- Pregunta't quins són els teus
dons i talents, el Sínode ens
demana creativitat: participa-hi
amb la teva forma de ser, és la
millor versió de tu mateix!
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