
COMPARTIM EL CAMÍCOMPARTIM EL CAMÍCOMPARTIM EL CAMÍ

El Sínode que ha convocat el Papa per a tota l’Església cercant els camins per créixer en la

comunió, la participació i la missió ens ofereix una nova oportunitat que no hem de

desaprofitar. Se’ns convida a prendre consciència sobre com caminem junts com a Església

plural i diversa que som, i a qüestionar-nos sobre quin és el nivell de participació dels qui

habitualment són menys tinguts en compte en els espais de reflexió, presa de decisions i

celebració.

Jesús no fa una altra cosa que caminar al costat dels més febles, es relaciona amb els que

el sistema exclou i deixa fora, tria i pren partit pels qui són considerats marginats, no aptes o

simplement són menyspreats per considerar-se diferents.

Jesús no es preocupa tant pel que els dona a les persones sinó per acollir, escoltar i estar

amb elles; tracta a cada pobre com el que és, una persona, i des d'aquí teixeix una nova

forma de relació entre iguals, on es fa possible la trobada veritable i la fraternitat.

Caminar junts la sinodalitat és anar fent possible una Església que sigui nosaltres, una

Església que és Poble de Déu i que inclou la diversitat, la participació d'homes i dones en

igualtat d'oportunitats i drets, que aposta per teixir relacions d'horitzontalitat i solidaritat social

on totes les persones tenen l'oportunitat de donar i no solament de rebre quan ho necessiten.

Introducció 

Us convidem a aprofitar els espais i/o grups que ja es van reunint de manera habitual

(grups de Clara, de Famílies, etc.) o bé organitzar algun espai de diàleg i intercanvi que

faciliti la trobada personal i pròxima amb les persones a les quals servim. Podem aprofitar

una trobada habitual o fer-ne una especial i aprofitar per berenar junts o fer un cafè.

Es tracta de crear un caliu apropiat per passar-ho bé junts i compartir el diàleg que es

pugui suscitar.

Les preguntes són orientatives, no és necessari respondre-les totes, o es poden canviar

per altres semblants. 

Els recursos que s'ofereixen al final, poden intercalar-se al llarg de la sessió. 

Suggeriments de treball 



Llegim la Paraula de Déu 
Si jo parlés els llenguatges dels homes i dels àngels però no estimés, seria com una

esquella sorollosa o un címbal estrident. Si tingués el do de profecia i penetrés tots els

misteris amagats de Déu i tot el coneixement, si tingués tanta fe que fos capaç de moure

les muntanyes, però no estimés, no seria res. Si repartís tots els meus béns als pobres,

fins i tot si em vengués a mi mateix per esclau i tingués així un motiu de glòria, però no

estimés, de res no em serviria.

 L’amor és pacient, és bondadós; l’amor no té enveja, no és altiu ni orgullós, no és groller

ni interessat, no s’irrita ni es venja; no s’alegra de fer el mal, sinó que troba el goig en la

veritat. Tot ho excusa, tot ho creu, tot ho espera, tot ho suporta.

 L’amor no passarà mai.

(1 Cor 13, 1-8

Moment per a la interioritat - pregària1.

PREGÀRIA COMPARTIDA. PREGUEM JUNTS AMB EL PARENOSTRE. 
SI HI HA ALGÚ D'UNA ALTRA RELIGIÓ POT COMPARTIR TAMBÉ LA SEVA PREGÀRIA.

2. Escoltem la cançó: Resistiré

Pots trobar-la en youtube o clickant sobre la paraula "Resistiré"

Dialoguem...

En quins moments de la teva vida has sentit que has perdut la partida o que es tancaven
totes les sortides? Quan has sentit por del silenci o t'ha costat mantenir-te en peu?
Que t'ha ajudat a resistir en els moments de més dificultat?
De qui t'has sentit acompanyat/da?

1.

2.
3.

 

https://www.youtube.com/watch?v=hl3B4Ql8RtQ&list=PLiomXdAuOA97AjFOC0s8R3mj5ukeO8-77


CÀRITAS ÉS L’ESGLÉSIA CATÒLICA

QUE S’ORGANITZA PER FER CONCRET

EL MANAMENT DE L’AMOR, EL

MIRACLE DEL PA COMPARTIT I

REPARTIT, LA COMUNITAT

FRATERNA REUNIDA. 

Veure el video: "La  importancia de dar"

Veure el video: "Héroe anónimo"

Veure el vídeo: "Can I stay"

Veure el vídeo: "Tienes un sitio", de Verbo Divino

Recursos

 

4. Has rebut per part de l'Església la resposta que esperaves? En què sí? En què no?

5. T'has sentit i et sents acollit/a i acompanyat/a?

6. Què has trobat a faltar?

7. Com t'agradaria que fos la nostra relació, la relació entre tú i Càritas?

8. T'has sentit participant o simplement receptor/a?

9. Creus que l'Església que tu coneixes és acollidora? En què ho has notat?

Bisbat de 
Tortosa

10. Si ets catòlic/a, t'has sentit convidat/a, acompanyat/a a celebrar i compartir la fe

en la comunitat parroquial?

11. T'has sentit acollit/a i integrat/a?

La transcendència, 
dimensió fonamental 
de la persona humana

https://www.youtube.com/watch?v=cFJOqagwl8w
https://www.youtube.com/watch?v=cFJOqagwl8w
https://www.youtube.com/watch?v=cFJOqagwl8w
https://www.youtube.com/watch?v=U2RBTovuzMs
https://www.youtube.com/watch?v=im0k9d-gqbU
https://www.youtube.com/watch?v=6PNPss_P-qw

