Barcelona, 4 de maig de 2022
A TOTS ELS MEMBRES DEL POBLE DE DÉU DE L’ARXIDIÒCESI DE BARCELONA
El passat mes d’octubre vam iniciar, juntament amb totes les diòcesis del món, la fase
diocesana del Sínode: «Per una Església sinodal: comunió, participació, missió».
Com a Església arxidiocesana de Barcelona ens hem sentit cridats a participar-hi amb la
nostra pregària, reflexió i aportacions. En acabar aquesta fase diocesana és el moment de
compartir el treball fet i donar-ne gràcies.
Per això convidem a tothom, però de manera especial als qui hi heu participat activament,
a la trobada en què agrairem: el camí sinodal realitzat entre nosaltres en un passat proper;
la reflexió que hem fet per respondre al nostre moment present; la mirada posada en la
sinodalitat que hem de continuar aprofundint i vivint en el futur; i, tot, amb la vista sempre
posada en la missió que el mateix Crist ens ha confiat.

Diumenge 29 de maig de 2022
Des de les 17.00 h fins a les 19.30 h
Col·legi Maristes La Immaculada
C. València, 370 - Barcelona
Per a organitzar-se bé us demanem:
1. Que us inscrigueu individualment a la trobada, utilitzant l’enllaç al formulari que us
indiquem, i que el dia de la trobada porteu imprès el resguard de la inscripció. Per
mesures de seguretat i per capacitat del lloc hem de saber quants hi serem.

https://forms.gle/yzkP9aJKB6jL1qkcA
2. En el formulari se us demanarà que escrigueu una paraula que expressi el que ha
significat la vostra participació en la fase diocesana del Sínode.
3. Que porteu a la trobada un cartell (DIN A3) amb el nom del vostre arxiprestat,
parròquia, moviment, associació, entitat, congregació...
Esperem poder trobar-nos festivament per celebrar aquest primer pas del camí sinodal de
tota l’Església.
L’EQUIP DE TREBALL DEL SÍNODE – ARQUEBISBAT DE BARCELONA

