Nom i cognoms o entitat:__________
___________________________________________________________
Quantitat de participants: (Si sou un grup o més d’una persona) _________
I.-ELS COMPANYS DE VIATGE
“En l’Església i en la societat som en el mateix camí de l’un i de l’altre”
► ¿ Qui som els que caminem junts quan diem “la nostra parròquia”, “el nostre Moviment,
Arxiprestat, Delegació,...” ?

► Els que queden fora o al marge són:

II.- ESCOLTAR“Escoltar és el primer pas, però exigeix una ment i un cor oberts, sense prejudicis”
► En la nostra parròquia, Delegació, Moviment,... com ens escoltem els laics, els joves, la dona, els
preveres, ... ?

► Com escoltem l’entorn social i cultural de la parròquia, arxiprestat, delegació,... especialment els més
necessitats ?.

III.- PRENDRE LA PARAULA“Tots convidats a parlar integrant llibertat, veritat i caritat”
► Penseu que són els suficients els espais de participació de la Parròquia, Moviment?. Per què ?

► Per a potenciar-los pensem que hem de:

► ¿ Què hem previst o hauríem de preveure per a fer sentir la veu de la nostra Parròquia, Delegació
,... en l’entorn socio cultural en el que ens trobem ?

► Parlem amb claredat en el nostre ambient com a cristians ? Amb quines dificultats o reptes ens
trobem ?

IV.- CELEBRAR
“Caminar junts sols és possible sobre la base de l’escolta comunitària de la Paraula i de la celebració de de l’Eucaristia”
► Què estem fent en la nostra Parròquia, Delegació,... per a fomentar la pregària i l’escolta i
acollida de la Paraula de Déu ?

► Les celebracions de la nostra Parròquia, Comunitat, Moviment,... són participatives i vives perquè:

► Quines eines o possibilitats tenim en la nostra Parròquia, Delegació, Servei,...per a millorar en
aquest àmbit?

V.- CORRESPONSABLES EN LA MISSIÓ“La sinodalitat està al servei de la missió de l’Església en la que tots els
seus membres estan cridat a participar”
► 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 ?

► En la nostra Parròquia, per a suscitar vocacions al servei de la Comunitat, del Moviment, del
Servei,... estem fent:

VI.- DIALOGAR EN L’ESGLESIA I LA SOCIETAT“El diàleg és un camí de perseverança, integra silencis i
sofriments, però és capaç de recollir l’experiència”
►¿ 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:

► 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, ...:

VII.- 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”
► En la nostra Parròquia, Delegació, ..., amb els germans de les altres confessions cristianes mantenim
les següents relacions perque:

► En mantenir-les en la nostra parròquia,... hem trobat alegries (fruits) com:

► També, per a fer-ho o mentre ho fem, ens trobem amb dificultats com:

VIII.- AUTORITAT I PARTICIPACIÓ “Una Església sinodal és una Església participativa i corresponsable”
► Les accions pastorals que fem en la nostra Parròquia, Moviment, Servei,...amb la
corresponsabilització de tots són:

► En el nostre àmbit pastoral, per a promoure voluntariat, ministeris laicals i de servei en
general a la Comunitat cristiana, estem fent:?

► Quina valoració fem del treball dels nostres organismes de participació en la nostra realitat

pastoral particular ?
► Per a progressar, millorar o posar en marxa els nostres òrgans de participació en la gestió de
la Comunitat, ens proposem:

IX.- DISCERNIR I DECIDIR“Un estil sinodal decideix per discerniment “
► Qui i com prenem les decisions en la nostra Comunitat, cristiana ? Per què?

► Aquestes són les iniciatives que estem duent a terme per a sensibilitzar i potenciar la

participació i corresponsabilització de laics i laiques:

X.- FORMARSE EN LA SINODALITAT “L’espiritualitat del caminar junts és principi educatiu per a la
formació”
► Indica les accions formatives que teniu previstes per aquest any:

