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▰ El Papa Francesc ha convocat la 
XVI Assemblea General Ordinària 
del Sínode dels Bisbes, titulada: 
“Per una Església sinodal. 
Comunió, participació i missió” 

▰ Desitja que tota l'Església 
participi en aquest Sínode i, per 
això, s'ha dissenyat un itinerari, 
que comença a l'octubre de 2021 
i finalitzarà a l'octubre de 2023 
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▰ El Sínode dels Bisbes és un 
organisme consultiu creat per 
Pau VI en el marc del Concili 
Vaticà II, per a demanar als 
bisbes de tot el món que 
participin en el govern de 
l'Església, aconsellant el Papa 
sobre assumptes d'interès per 
a l'Església universal. 

▰ Etimològicament, la paraula 
"sínode" deriva dels termes grecs 
syn ("junts") i hodos ("camí"), i 
expressa la idea de "caminar 
junts". 



EL TEMA DEL SÍNODE 
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1 
Per una Església sinodal 



EL TEMA DEL SÍNODE 

Comunió: La comunió 
amb la Trinitat ens posa 
en comunió entre 
nosaltres. Junts 
escoltam la Paraula i 
discernim la crida de 
Déu. 

Participació: Tots els 
fidels que pertanyen al 
poble de Déu estan 
cridats a participar de la 
seva vida. 

Missió: L'Església 
existeix per evangelitzar. 
El procés sinodal pretén 
que l'Església pugui 
testimoniar millor 
l'Evangeli.  
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El tema del Sínode és "Per una Església sinodal: comunió, participació i 

missió". Aquestes tres dimensions del tema estan profundament interrelacionades. 

Són els pilars vitals d'una Església sinodal. 



LA PREGUNTA FONAMENTAL 

La pregunta fonamental que guia aquesta consulta 
al Poble de Déu és la següent: 
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En una Església sinodal, que anuncia l'Evangeli, 

tots "caminen junts": ¿Com es realitza avui aquest 

"caminar junts" a la pròpia Església particular? 

Què passos ens convida a donar l'Esperit per 

créixer en el nostre "caminar junts"? 



LA PREGUNTA FONAMENTAL 

▰ En l’estil de vida de l’Església 

▰ En relació amb les estructures i processos 
eclesials 

▰ En relació amb els processos i 
esdeveniments sinodals (Sínode dels bisbes, 
Sínodes diocesans, Assemblees, ...) 
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Se'ns demana que ens preguntem quins passos 
ens convida a donar l’Esperit: 



“ El camí de la sinodalitat és el camí que Déu 
espera de l'Església del tercer mil·lenni. El que el 
Senyor ens demana, d'alguna manera, ja està tot 
contingut en la paraula “Sínode”. Caminar junts     
-laics, pastors, Bisbe de Roma- és un concepte 
fàcil d'expressar amb paraules, però no és tan 
fàcil posar-ho en pràctica. 

PAPA FRANCESC 
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FASES DEL SÍNODE 
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2 
2021 - 2023 
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▰ Fase diocesana: octubre 2021-abril 2022 

▰ Fase continental: setembre 2022-març 2023 

▰ Fase de l’Església universal: octubre 2023 

L'objectiu és que tots els batejats s'involucrin 
en aquest procés de reflexió i discerniment 
 



LA FASE SINODAL 
DIOCESANA 
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3 
Octubre 2021 - Abril 2022 
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▰ Començarà el 17 d’octubre de 
2021 amb una celebració 
solemne a la Catedral de 
Menorca 

 
▰ Conclourà el 2 d’abril de 2022 

amb la reunió presinodal, en 
què es presentarà la síntesi 
dels treballs 

▰ El 30 d'abril de 2022 tindrà lloc 
la Trobada final a nivell 
nacional 

 
▰ Desprès, des d’octubre 2022 

fins març 2023 es celebraran 
assemblees continentals 



FASE SINODAL DIOCESANA 

L’objectiu d’aquesta 
fase diocesana és 
consultar el Poble de 
Déu perquè el Procés 
Sinodal es realitzi a 
través de l’escolta de 
tots els batejats 

És important que 
s’escolti la veu de 
sacerdots, diaques, 
religiosos i laics 

També serà de 
fonamental importància 
que trobi espai la veu 
dels pobres i dels 
exclosos (refugiats, 
emigrants, els que viuen 
en pobresa, etc.).  
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L’important d’aquesta fase no és contestar unes preguntes, sinó 
viure una experiència sinodal d’escolta mútua i de caminar junts. “El 
cor de l’experiència sinodal és escoltar Déu a través de l’escolta 
recíproca, inspirats en la Paraula de Déu” (Vademècum, 4.1) 



GRUPS DE CONSULTA SINODAL 
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▰ Es constituiran “grups de consulta 
sinodal” a les parròquies i 
comunitats. 

 
▰ Es poden constituir amb persones 

que desenvolupen una mateixa 
missió pastoral (catequistes, 
litúrgia, Càritas, etc.), però l’ideal és 
que els grups estiguin formats per 
persones amb diverses experiències, 
edats i formes de vida. 

 
▰ Es poden incorporar també els 

moviments, associacions de fidels i 
altres entitats com escoles o 
centres de catequesi. 

 
▰ Les persones individualment també 

podran contribuir a la consulta, 
enviant la seva aportació. 



PERSONA DE CONTACTE I EQUIP DIOCESÀ 
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▰ Cada grup tindrà un 
coordinador, que serà el 
responsable de moderar la 
reunió i de presentar a la 
persona de contacte diocesana 
la síntesi dels treballs del grup. 

 

▰ El diaca Joan Mercadal Victory 
al costat d'un equip diocesà 
serà qui coordini aquest procés 
i elabori la síntesi final. 

Qualsevol consulta o suggeriment es pot presentar 
al correu sinode@bisbatdemenorca.org 

mailto:sinode@bisbatdemenorca.org
mailto:sinode@bisbatdemenorca.org
mailto:sinode@bisbatdemenorca.org


GRUPS DE CONSULTA SINODAL 
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▰ Per desenvolupar aquesta consulta, 
en la nostra Diòcesi hem preparat 
cinc temes, que poden 
desenvolupar-se en cinc sessions: 

 1: CAMINAR JUNTS 
 2: CELEBRAR JUNTS 
 3: CORRESPONSABLES  
      EN LA MISSIÓ 
 4: DIÀLEG I OBERTURA 
 5: COM CAMINAR JUNTS 

 

 
▰ A la fi de tot el procés, es realitzarà 

una síntesi, que s’enviarà a la 
persona de contacte diocesana. 

 
▰ Amb les respostes rebudes 

s’elaborarà la síntesi diocesana, que 
s’enviarà a la Conferència Episcopal 
Espanyola. 



MATERIALS PER A 
PREPARAR EL SÍNODE 
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▰ Per a la fase diocesana comptam amb: 
▻ Document preparatori 
▻ Vademècum per al Sínode sobre la sinodalitat  

▰ Des de la Diòcesi hem elaborat una GUIA DE 
TREBALL amb els temes per als grups de consulta 
sinodal. 
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▰ La Comissió teològica internacional va publicar un 
important estudi: La sinodalitat en la vida i en la missió 
de l’Església (2018) 

▰ Al magisteri del Papa Francesc podem trobar: 

▻ Discurs en el 50è aniversari de la institució del Sínode 
dels bisbes (17 d’octubre de 2015). 

▻ Discurs als fidels de la Diòcesi de Roma (18 de 
setembre de 2021) 



MATERIALS SÍNODE 
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▰ Es poden trobar molts recursos a la web oficial 
https://www.synod.va/es.html 

 

https://www.synod.va/es.html
https://www.synod.va/es.html
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En els propers mesos 
emprendrem aquest camí 
d'escolta de la Paraula i 
discerniment, en el qual tots 
esteis cridats a participar 



Gràcies! 23 


