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La nostra presència en la societat 
 

Les aportacions que es van recollir durant la fase diocesana del Sínode fent referència a la nostra 

presència en la societat, i de les es va fer ressò la Síntesi diocesana, parlaven habitualment més de 

desitjos o de necessitats que de realitats concretes d’aquesta presència. Aquest és un aspecte que 

ens és un repte inajornable, pel que ja fem (poc o molt) i sobretot pel que ens falta. 

 

1. INVITACIÓ A LA PREGÀRIA 

És bo començar amb un moment perllongat de pregària per posar-nos en disposició a l’escolta dels 

uns als altres i per poder així estar receptius a acollir la veu de l’Esperit Sant. Pot consistir en: 

‒ Acollida i presentació del desenvolupament de l’encontre. 

‒ Cant a l’Esperit Sant o bé un adient al temps litúrgic (del repertori que coneguin els participants 

a l’encontre). 

‒  Pregària del Sínode: Adsumus, Sancte Spiritus. 

‒ Escolta de la Paraula de Déu (per exemple, un dels textos proposats en el tercer apartat, la 

lectura de la litúrgia del dia, un altre fragment bíblic que es consideri oportú). 

‒ Temps de silenci en què cada un medita personalment aquesta Paraula. 

‒ Compartir al voltant de la Paraula de Déu. En una primera ronda, cada participant pot 

compartir breument què l’ha copsat del fragment, sense fer comentaris; i en una segona, cada 

un prega a partir del que ha meditat, escoltat i comprès. 

 

2. «RECONÈIXER - VEURE» 

 El que es diu en la Síntesi de la fase diocesana – Arquebisbat de Barcelona (SFD-AB): 

«Hem de ser una Església més atenta al món i que es fa present en la societat, a cada lloc i en 

les seves diferents dimensions: econòmica, social, política, cívica, cultural, etc., per ser-hi al bell 

mig encarnació i anunci. L’Església necessita el nostre compromís, però es constaten les 

dificultats i les pors a fer-se present en aquestes realitats i, alhora, “les experiències de caminar 

en realitats extraeclesials, amb qualsevol que s’hi trobi, suposen un repte menys còmode que 

les intraeclesials, però sobretot una experiència il·luminadora de com l’Esperit actua on vol i en 

qui vol”. Es poden aprofitar les inquietuds compartides o els problemes que afecten tothom: 

pobresa i marginació, immigrants, precarietat laboral i atur, respecte a la casa comuna, etc.» 

(SFD-AB, Part 2, punt b). 

«Millorar els canals i les formes de comunicació amb la societat, fent servir un llenguatge el 

màxim de comprensible per a tothom» (SFD-AD, Part 3, punt a 3). 

«Ser testimonis i presència en les diferents realitats en què hi som presents o en les quals 

descobrim que és pertinent la nostra presència, evitar la tendència a tancar-nos en els nostres 

espais eclesials, ésser una Església “en sortida”.  
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Sostenir les persones de l’Església compromeses en un servei a la societat (compromís veïnal, 

social, sindical, polític; en el món de l’ensenyament i la investigació; en la promoció de la justícia; 

en la cura de la Casa comuna; en la tutela dels drets humans, etc.)» (SFD-AD, Part 3, punt a 5). 

«6. Dialogar en l’Església i en la societat. Promoure un diàleg perseverant i pacient, tant dins 

de la comunitat eclesial com amb les instàncies socials (el món de la política, l’economia, la 

cultura, la societat civil, etc.), utilitzant un llenguatge clar i comprensible» (SFD-AD, Part 3, punt 

a 6). 

 Què en diu el Document per a l’Etapa Continental del Sínode? Es poden llegir els números 46, 51, 82.  

 A continuació, el moderador podria recordar el que s’havia dit en el grup sobre aquest aspecte en 

la reflexió de la fase diocesana del Sínode. 

 Ens podem preguntar: 

‒ Quina és la presència com a grup o entitat en la societat? Algun membre està implicat en altres 

entitats del teixit social (associació de veïns, grups i entitats socials, àmbit educatiu, partits 

polítics, sindicats, etc.)?  

‒ Si la resposta ha estat afirmativa, com valorem aquesta presència? 

‒ En cas contrari, què ens retreu a fer-nos-hi presents activament? 

 

3. «INTERPRETAR - JUTJAR» 

 A partir de la realitat que hem intentat descriure: 

‒ Creiem que és important la presència activa de cristianes i cristians en els diversos àmbits de la 

societat ‒de la que de fet tots en formem part? 

‒ Quins aspectes ens porten a desitjar aquesta presència? Quines dificultats i reptes suposa? 

‒ Com a cristianes i cristians, què podem aportar a la societat? 

 A la llum de la Paraula de Déu, podem reflexionar i pregar a partir d’aquests textos (o d’altres 

textos o frases que puguin aportar els que hi participen): 

‒ Mateu 17,24-27; 22,15-22: els cristians i els deures socials. 

‒ Mateu 24,45-51: la responsabilitat envers els altres. 

‒ Quines són les actituds de Jesús en la seva relació amb els membres de la societat del seu 

temps? Com il·luminen la nostra realitat, avui? 

 

4. «ELEGIR - ACTUAR» 

‒ Què creiem que hem de fer en concret en relació al tema que estem reflexionant?  

‒ Quins canvis veiem necessaris i que caldria realitzar?  

‒ Qui i com es duran a terme? 

Cal tenir present que l’«actuar» que descobrim i que decidim dur a terme ‒tant pot ser individualment 

com, especialment, comunitari‒ ha de ser clar, marcat en el temps, revisable i en el que cada membre 

del grup assumeixi la seva part de responsabilitat. 

 

L’encontre acaba amb un moment de pregària d’acció de gràcies per l’escolta compartida i el 

discerniment realitzat. 


