
FASE DIOCESANA



1.
ELS COMPANYS DE VIATGE
“En l’Església i en la societat som en el mateix camí de l’un i 
de l’altre”



1.1. 
QUI SOM ELS QUE CAMINEM JUNTS QUAN DIEM LA “NOSTRA 
PARRÒQUIA”, “EL NOSTRE MOVIMENT, ARXIPRESTAT, 
DELEGACIÓ...”?

» Els que seguim a Crist i participem en la comunitat.

» Fidels i pastors.

» Tots els batejats, comunitat de creients.

» Grups parroquials.

» Equips i comissions / col·laboradors.

» Els reunits entorn de la Paraula i de l’Eucaristia.

» Membres de la parròquia que la senten com a seva.

» Ser de la parròquia fa sentir-nos més a prop de persones, de la societat. 

» La parròquia esdevé en molts casos nucli de barri o de poble.



1.2 
ELS QUI ES QUEDEN AL MARGE SÓN:

» Els qui no creuen en Jesús.

» Els que no participen als actes litúrgics, a la vida de la comunitat.

» Joves. Matrimonis joves.

» Els que no obstant sentir-se església no participen.

» Els no batejats.

» Els que no tenen interès en l’Església, no s’atansen, són reticents.

» Nouvinguts que pertanyen a altres religions.

» Els sensesostre, pobres.

» ... , no obstant, ...ningú queda al marge.



2.
ESCOLTAR
“Escoltar és el primer pas, però exigeix una ment i un cor 
oberts, sense prejudicis”. 



2.1. 
EN LA NOSTRA PARRÒQUIA, DELEGACIÓ, MOVIMENT... 
COM ENS ESCOLTEM ELS LAICS, ELS JOVES, LA DONA, ELS 
PREVERES...?

» Grups

» Consell de Pastoral

» Despatx parroquial

» Entrevistes personals

» Càrites

» Consell Econòmic

» Assemblea parroquial. Espai 

acolliment / escolta

» Sense jutjar

» No obstant, tenim dèficit d’escolta, 

especialment vers els joves. Falten espais 

d’escolta. Hem d’aprendre a defugir el 

protagonisme

» Hem d’acollir amb els braços oberts sense 

jutjar, de manera activa, esperançadora, 

compromesa, responsable, sincera

» Cal valorar la dona, telefonar persones 

ancianes, escoltar els bons testimoniatges



2.2. 
COM ESCOLTEM L’ENTORN SOCIAL I CULTURAL DE LA 
PARRÒQUIA, ARXIPRESTAT, DELEGACIÓ, ...  ESPECIALMENT 
ELS MÉS NECESSITATS?

» Tenint com a referència a Jesús

» Estant entre la gent, en el barri, en les AAVV

» Dialogant, essent tolerants.

» Atenent les necessitats properes i les peticions.

» De manera personalitzada. 

» Des de la coneixença del poble.

» Creant ponts afectius i efectius. 

» Ajudant els malalts, des de les Colònies d’estiu, des de Caritas, 

» No hem avançat prou en el reconeixement del paper de la dona.



3.
PRENDRE LA PARAULA
“Tots convidats a parlar integrant llibertat, veritat i caritat”. 



3.1. i 3.2. 
PENSEU QUE SÓN SUFICIENTS ELS ESPAIS DE PARTICIPACIÓ 
DE LA PARRÒQUIA, MOVIMENT? PER QUÈ?

» A la parròquia identifiquem els 

espais de participació en:

» els grups (parroquial i 

econòmic), 

» els consells (pastoral), 

» les assemblees parroquials, 

» el recés

» les sortides, peregrinacions

» L’Eucaristia

» reunions,

» el casal parroquial

» trobades de formació

» Altres: pietat popular

» xarxes socials.

» L’Eucaristia (celebracions passives).



» Hi ha un equilibri a l’hora de valorar la suficiència o 

insuficiència d’aquests espais.

» Aquells que consideren que no n’hi ha prou, diuen que la 

participació es limita a la gent gran a la comunitat hi ha 

moltes necessitats. 

» Se suggereixen trobades 

» amb els pares de catequesi

» amb cristians ortodoxes del poble. 

» Cal conscienciar de la importància de la participació i de la 

implicació.



» Aquells que consideren que els espais són suficients, 

» valoren la coordinació setmanal i mensual on tothom pot dir allò 

que considera. 

» Això sí, cal 

» mantenir aquest nivell 

» Utilitzar, si cal, i per fer-nos visibles, les vies que ens ofereixen les 

noves tecnologies: telèfon, whatsapp, correu electrònic.

No obstant, hi ha un acord en què la situació és millorable i que es 

precisen espais de reflexió per posar en comú criteris i propostes. 



3.3. 
PER POTENCIAR-LOS, PENSEM QUE HEM DE FER?

» crear òrgans de reflexió i de 

decisió, 

» donar veu a grups 

parroquials, 

» buscar persones que poden 

fer aportacions, 

» convidar d’altres a venir

» escoltar les demandes, 

» obrir-se a joves i 

adolescents;

» tot plegat es podria concretar en actituds: 

» escoltar i estar disponibles

» empoderar els catequistes, 

» veure la comunitat com a pròpia

» obrir espais de participació,

» organitzar la pregària 

interconfessional, 

» Etc. 



3.4. 
QUÈ HEM PREVIST O HAURÍEM DE PREVEURE PER A FER 
SENTIR LA VEU DE LA NOSTRA PARRÒQUIA, DELEGACIÓ, 
EN L’ENTORN SOCIOCULTURAL EN QUÈ ENS TROBEM?

» seguir els passos de l’Evangeli; atents a les necessitats dels altres.

» el testimoniatge personal, profètic i creïble

» les noves tecnologies: web, xarxes socials, 

» difusió butlletins parroquials i difondre notícies d’Església a la 

premsa, 

» el boca – orella, 

» establir diàleg amb col·lectius socials: 

» associacions de veïns 

» entitats culturals, les entitats lúdiques i esportives 

» participar en òrgans municipals, comarcals o provincials. 



3.5. 
PARLEM AMB CLAREDAT EN EL NOSTRE AMBIENT COM A 
CRISTIANS? AMB QUINES DIFICULTATS O REPTES ENS 
TROBEM?

» preocupació per transmetre Jesucrist en la vida i en la societat actual.

» els temps no són fàcils i ambient no favorable.

» sembla que anem contracorrent. 

» en el nostre àmbit sí que parlem amb claredat, enfora ens costa.

» sembla que no hi ha tants prejudicis. 

» quant a les dificultats quan es tracta de projectar-nos cap a enfora: 

» no sabem què cal anunciar, 

» sembla com si estiguéssim contaminats per la laïcitat i el fals respecte als altres. 

» por a la indiferència per part dels altres, 

» percebem una certa fredor.



Els reptes 

» buscar noves maneres, amb creativitat

» de comunicar i donar raó de la nostra fe i esperança, 

» de mostrar la nostra satisfacció pel fet de ser cristians  

» dotar d’una formació cristiana que doni contingut a la fe 

que hem de proclamar, 

» i que concreti què hem de comunicar



4.
CELEBRAR
“Caminar junts sols és possible sobre la base de l’escolta
comunitària de la Paraula i de la celebració de l’Eucaristia.” 



4.1. 
QUÈ ESTEM FENT EN LA NOSTRA PARRÒQUIA, DELEGACIÓ, 
PER A FOMENTAR LA PREGÀRIA I L’ESCOLTA 
I ACOLLIDA DE LA PARAULA DE DÉU? 

Es treballa la pregària 

» en comunitat, 

» es creen grups i espais també de silenci, 

» es prepara l’Eucaristia, 

» l’oratori amb infants, 

» es prega a l’inici de les reunions.

» vivint i compartint la Santa Missa, 

» participant en la litúrgia de les hores, 

» el rosari, 

» l’Adoració i 

» la participació conscient, viva i il·lustrada en l’Eucaristia. 



4.2. 
LES CELEBRACIONS DE LA NOSTRA PARRÒQUIA, COMUNITAT, 
MOVIMENT... SÓN PARTICIPATIVES I VIVES PERQUÈ... 

Es perquè:

» Està preparada amb cura, respecte, silenci:

»pels cants, 

»pels lectors, 

»per les monicions,

»homilia planera, senzilla i entenedora

»en la catequesi hi participen infants i pares.

»audiovisual

No obstant, també hi ha mancances: 

» falta preparació, 

» cal fer-la atractiva, 

» costa trobar col·laboradors, 

» cal diàleg entre sacerdots i feligresos i que hi confiïn. 



4.3. 
QUINES EINES O POSSIBILITATS TENIM EN LA NOSTRA 
PARRÒQUIA, DELEGACIÓ, SERVEI... PER A MILLORAR AQUEST 
ÀMBIT? 

» acollir el qui s’acosta ocasionalment, escoltar.

» actualitzar el llenguatge: planer, entenedor, atractiu.

» tenir cura del temple 

» els grups de litúrgia, els grups de cants i de lectors.

» ajuda veure celebrar de manera digna, sense pressa,

» el silenci,  la formació bíblica.

» projector per ajudar en les celebracions, equip de so adequat

» revisar els ornaments litúrgics: no ostentosos.



5.
CORRESPONSABILITAT EN 
LA MISSIÓ
“La sinodalitat està al servei de la missió de l'Església en la 
que tots els seus membres estan cridats a participar.”



5.1. 
EN LA NOSTRA PARRÒQUIA, DELEGACIÓ... 
SOM CONSCIENTS DE LA NOSTRA MISSIÓ COM A BATEJATS? 
QUÈ HEM DE CONTINUAR FENT O MILLORAR PER A AVANÇAR 
EN AQUEST ÀMBIT? 

No tothom és conscient ni prou responsable: “ens queda molt per entendre o viure”. Allò

que hem de fer, ha de ser des de la senzillesa i el compromís

» des de la fermesa amb les nostres conviccions, 

» seguir donant a conèixer Jesús;

» incidir en la pastoral (en estructures) de nens i joves.

» falta compromís de vida, exemple. Cal alegría.

» hem de rellegir la vida a la llum de l’Evangeli.

» iniciatives pels joves.



5.2. 
EN LA NOSTRA PARRÒQUIA, DELEGACIÓ... 
PER A SUSCITAR VOCACIONS AL SERVEI DE LA COMUNITAT, 
DEL MOVIMENT, DEL SERVEI... ESTEM FENT: 

» el servei alegre que es fa a la comunitat, acompanyament, pregària,

És important

» demanar col·laboracions a persones concretes,

» motivar en la participació

» involucrar els infants i els joves, 

» proposar a persones concretes  la crida, acompañar, 

» mostrar-se oberts a delegacions i moviments, 

» participar en reunions arxiprestals diocesanes.

» participar en el barri o poble, descobrir el compromís en el treball.



6.
DIALOGAR EN L'ESGLÉSIA I 
LA SOCIETAT
“El diàleg és un camí de perseverança, integra silencis i 
sofriments, però és capaç de recollir l'experiència.”



6.1. 
QUINS ESPAIS TENIM EN LA PARRÒQUIA, DELEGACIÓ, DE 
PARTICIPACIÓ DE TOTS? 
PER A FOMENTAR AMB L'ENTORN PARROQUIAL, DEL 
MOVIMENT, COMUNITAT... 
ENS HEM PROPOSAT EL SEGÜENT O ENS HEM DOTAT DE...

Hi ha una unanimitat pel que fa a

» les assembles

» els consells de Pastoral i 

parroquials,

» les trobades de catequesi,

» les jornades

» Càritas

» Vida creixent,

» pastoral de Salut

» Etc.

Pel que fa a l’espai exterior,

» reconeixement que hi ha 

manca de diàleg en aquest

àmbit,

» hi trobem el que es produeix

amb les AAVV.

» És important compartir 

experiències, crear espais de 

reflexió, descobrir els que són

propers.



6.2. 
EN LA NOSTRA PARRÒQUIA, DELEGACIÓ, MOVIMENT... 
ESTEM FENT EL SEGÜENT PER A COOPERAR I COORDINAR LA 
NOSTRA ACCIÓ AMB L'ARXIPRESTAT, DIÒCESI... I PER A 
PROMOURE PONTS AMB ALTRES PARRÒQUIES, 
DELEGACIONS, MOVIMENTS. 

Treballem coordinadament

» en la Catequesi Infantil

» Càritas, 

» VidaCreixent

» Catecumenat,

» a través dels rectors

» Missa Crismal

» Assemblea diocesana

però segueix havent-hi molta feina a 

fer, 

» s’obren moltes possibilitats, 

» la participació mitjançant l’IREL,

» amb els grups , JACS, Arrels, 

Jericó, 

» Cal estar molt a prop de la 

realitat de les persones

» falta comunicació entre diòcesis i 

comunitats religioses, ja que 

cadascuna va al seu ritme.



7.
AMB ALTRES 
CONFESSIONS CRISTIANES
“El diàleg entre els cristians de diverses confessions, units per 
un sol baptisme, té un lloc particular en el camí sinodal.”



7.1. 
EN LA NOSTRA PARRÒQUIA, DELEGACIÓ..., 
AMB ELS GERMANS DE LES ALTRES CONFESSIONS 
CRISTIANES MANTENIM LES SEGÜENTS RELACIONS PERQUÈ...

» la majoria i amb poques excepcions reconeixen no tenir cap tipus de 

relació o poca, més enllà de la personal i aquesta és bona

» relació de veïnatge.

» s’ha cedit la parròquia per a algun enterrament ortodox o per 

celebrar la Pasqua junts.

» relació a través de Caritas. 

» Col·legi o Irel: accions formatives.

» Participació en la pregària de la Setmana per la unitat dels cristians.



7.2. 
EN MANTENIR-LES EN LA NOSTRA PARRÒQUIA... HEM 
TROBAT ALEGRIES (FRUITS) COM

» fraternitat humana i cristiana, 

» alegria d’ajudar-nos

» respecte. 

» Enriquiment de la vida de l’Església.



7.3. 
TAMBÉ, PER A FER-HO O MENTRE HO FEM, ENS TROBEM AMB 
DIFICULTATS COM

» l’idioma, 

» el temps limitat

» una certa apatia, 

» l’entorn sociocultural no afavoreix la reflexió i el silenci.



8.
AUTORITAT I PARTICIPACIÓ
“Una Església sinodal és una Església participativa i 
corresponsable.”



8.1. 
LES ACCIONS PASTORALS QUE FEM EN LA NOSTRA PARRÒQUIA, 
MOVIMENT, SERVEI... AMB LA CORRESPONSABILITAT DE TOTS 
SÓN:

» tot es fa entre tots, però els mossens “tiren del carro”

» en les celebracions,

» en els consells pastoral i parroquial,

» en les reunions de treball litúrgic,

» Càritas,

» Pastoral de Salut,

» grup de dones,

» treballadors,

» catequistes,

» Vida Creixent,

» coral,

» grup de colònies, MIJac,



8.2. 
QUÈ ESTEM FENT EN EL NOSTRE ÀMBIT PASTORAL PER A 
PROMOUE VOLUNTARIAT, MINISTERIS LAICALS I DE SERVEI EN 
GENERAL A LA COMUNITAT CRISTIANA? 

Hi ha qui al·lega que són gent gran; no obstant, destaca 

» la invitació personal, 

» els avisos de les misses, 

» la participació en campanyes puntuals i fins i tot en l’ornamentació de 

l’església, 

» l’animació a fer serveis, col·laborar i donar a conèixer les necessitats.

» els col·legis cristians, fan diferents campanyes i accions al llarg del curs: banc

d’aliments, Mans Unides, etc.

» la Fundació Verge Blanca: formació de monitors per al voluntariat en el 

lleure educatiu. 



8.3. 
QUINA VALORACIÓ FEM DEL TREBALL DELS NOSTRES 
ORGANISMES DE PARTICIPACIÓ EN LA NOSTRA REALITAT? 

Positiva, no obstant, 

» la participació és limitada;  

» falta coordinació entre clergat i laics; 

» hi ha gent gran que espera el relleu dels joves.

» falta compromís, dinamisme i formació. 

» costa trobar catequistes

» de vegades, pesa massa l’estructura de funcionament. 



8.4. 
PER A PROGRESSAR, MILLORAR O POSAR  EN MARXA ELS 
NOSTRES ÒRGANS DE PARTICIPACIÓ EN LA GESTIÓ DE LA 
COMUNITAT, ENS PROPOSEM? 

» promoure la cultura de la unió enfront de la de la disgregació.

» ser més dialogants

» fer pedagogia sobre sinodalitat i corresponsabilitat, 

» buscar relleus que aportin idees noves, fresques, 

» motivar els joves, 

» treballar per disposar d’agents pastorals amb capacitat per 

assumir tasques i implicar-se, 

» demanar opinió a membres de la Comunitat.



9.
DISCERNIR I DECIDIR
“Un estil sinodal decideix per discerniment.”



9.1. 
QUÍ I COM PRENEM LES DECISIONS EN LA NOSTRA COMUNITAT 
CRISTIANA? PER QUÈ?

» el referent són les primeres comunitats cristianes.

» consell Parroquial, consell de Pastoral.

» en equip, entre tots.

» en els grups es funciona sinodalment: fent pinya, 

consensuant, col·laborant, assambleàriament.

» en alguns llocs es troba a faltar discerniment i diàleg

entre els preveres de les parròquies. Massa piramidal.



9.2. 
INICIATIVES PER A SENSIBILITZAR I POTENCIAR LA PARTICIPACIÓ 
I CORRESPONSABILITAT DEL LAICAT

Fa la sensació que parlem més d’allò que hauríem de fer, que no pas d’allò que 

realment fem. Cal posar els talents al servei de tothom.

Alguna parròquia ha constituït una permanent del Consell de Pastoral, però hi ha 

delegacions que reconeixen que no n’han fet cap.

En conseqüència: 

» Cal ser creatius per trobar-nos, reactivar grups.

» implicar la gent a les celebracions, 

» formar-nos i escoltar-nos,

» millorar la gestió, la comunicació interna i externa, 

» esperit de servei, 

» promoure la litúrgia familiar, 

» fer de la parroquia un espai d’acollida i de trobada.



10.
FORMAR-SE 
EN LA SINODALITAT
“L’espiritualitat del caminar junts és principi educatiu per a la 
formació.”



10.1. 
ACCIONS FORMATIVES QUE TENIU PREVISTES AQUEST ANY

» reflexionar sobre la sinodalitat, 

» formació bíblica

» atendre a l’oferta formativa de l’IREL, 

» formar catequistes i lectors, 

» participar en les trobades del Moviment, Delegació, 

Escola, FVB, Caritas. 

» participar en les propostes del Bisbat.
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