Subsidi litúrgic per a la celebració d’obertura de la fase diocesana del sínode dels
Bisbes en les parròquies i comunitats, el 17 d’octubre de 2021
Es suggereix utilitzar la missa Pel Concili o el Sínode (Missal Romà, Misses i pregàries
per diverses necessitats). Si es fa servir aquest formulari, es pot dir la pregària
eucarística I de les que es poden emprar en les misses per diverses circumstàncies (
«L'Església en camí cap a la unitat»). Les lectures han de ser les de diumenge XXIX del
temps de durant l’any..
Monició d’entrada
Germans: en aquest diumenge vint-i-nou del temps ordinari, l’Església ens anima a
seguir Jesús recorrent el mateix camí que ell va fer: el de l’amor, la humilitat i la
obediència a Déu. D’aquí dos anys, l’octubre de 2023, es celebrarà el sínode dels
bisbes, que és una reunió d’una representació dels bisbes de tot el món, que
reflexionarà sobre la importància que tota l’Església camini unida –açò és el que
significa la paraula “sínode”- des de les claus de la comunió, la participació i la missió.
En aquest diumenge s’obre en les diòcesis de tot el món, i també en la nostra, la fase
preparatòria diocesana d’aquest sínode dels bisbes. Per aquest motiu, ens unim
espiritualment al nostre bisbe i a totes les diòcesis del món i pregam pels fruits
d’aquest temps de gràcia que s’obre per a tota l’Església.

Pregària universal
A Déu, el nostre Pare, que amb amor regeix els destins de la seva Església, presentem
confiadament la nostra pregària.
1.Perquè Déu doni la seva gràcia, il·lumini amb el seu Esperit i infongui la seva força al
sant pare el papa Francesc, i il·lumini els pastors i fidels en aquesta fase diocesana del
Sínode dels Bisbes que avui comença. Preguem.
2. Perquè amb saviesa i prudència l’Església sàpiga actualitzar el missatge de Crist
segons les necessitats del nostre temps. Preguem.
3. Perquè els pobles i nacions de la terra progressin en la solidaritat, la pau i tota casta
de béns materials i espirituals. Preguem.
4. Perquè els pobres i els humils trobin en l’Església i en cada cristià una mà solidària
en el seu sofriment. Preguem.
5. Perquè tots nosaltres i tots els fills de l’Església, participant d’acord amb les nostres
possibilitats en la preparació del proper Sínode, cresquem en la comunió i en la caritat,
caminant junts amb els ulls posats en el Senyor. Preguem.
El prevere, amb les mans esteses, acaba la pregària comuna dient:
Beneïu, Déu i Pare nostre,

al vostre servent el papa Francesc,
als bisbes, preveres i diaques,
als religiosos i tots els fidels,
i concediu–nos caminar junts en la comunió mútua,
amb la participació de tots i amb l'ardor de la missió.
Junta les mans.
Per Jesucrist, Senyor nostre.
R. Amén.
Oració a l'Esperit Sant
Abans de concloure la celebració es pot resar l'oració a l'Esperit Sant que s'utilitzarà
durant el procés sinodal.
Som davant vostre, Esperit Sant,
reunits en el vostre nom.
Vós que sou el nostre vertader conseller:
veniu a nosaltres,
donau-nos suport,
entrau en els nostres cors.
Ensenyau-nos el camí,
mostrau-nos com arribar a la meta.
Impediu que perdem el rumb
com a persones
febles i pecadores.
No permeteu que
la ignorància ens porti per falsos camins.
Concediu-nos el do del discerniment,
perquè no deixem que les nostres accions es guiïn
per prejudicis i falses consideracions.
Conduïu-nos a la unitat en Vós,
perquè no ens desviem del camí de la veritat i la justícia,
sinó que en el nostre pelegrinatge terrenal ens esforcem
per aconseguir la vida eterna.
Això us ho demanam a Vós,
que obrau en tot temps i lloc,
en comunió amb el Pare i el Fill
pels segles dels segles. Amén.

