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En el full parroquial del 17 d’octubre de 2021 (número 827) us informàvem de la celebració d’un Sínode
de Bisbes al llarg dels anys 2021 a 2023 i que començava
una etapa de consulta a totes les diòcesis del món. Ara
us comuniquem que el dissabte 22 de gener hi haurà
una trobada arxiprestal per als consells pastorals parroquials i les persones interessades de l’arxiprestat a la
basílica de Santa Maria del Mar de 10h. a 13h30’.

El tema del Sínode és “Per una església sinodal:
comunió, participació i missió”. Per entendre millor
de què va el tema, farem un resum del document preparatori.
Perquè no hi hagi dubtes, el primer que cal dir és
que la paraula “sinodalitat” vol dir “caminar junts”.
La pregunta que pretén respondre el Sínode és com
es realitza avui, a diversos nivells (des del local, que vol
dir diocesà, fins a l’universal) aquest caminar junts que
permet a l’Església anunciar l’Evangeli, d’acord amb la
missió que li fou confiada; i quins passos ens convida

a fer l’Esperit per a créixer com a Església sinodal (una Església en la qual
caminem junts).
Per poder respondre a aquesta
pregunta cal disposar-se a escoltar
l’Esperit Sant.
La tragèdia de la pandèmia global
de la Covid 19 ha despertat la consciència de ser una comunitat mundial
que navega en una mateixa barca, on
el mal d’un perjudica tothom. Al mateix temps la pandèmia ha fet detonar
les desigualtats i injustícies ja existents. Aquesta situació posa a prova
la capacitat de l’Església per acompanyar les persones i les comunitats per tal que puguin rellegir experiències de dol i de sofriment, que
han encobert moltes falses seguretats, i per a cultivar l’esperança i la fe
en la bondat del Creador i de la seva creació. La mateixa Església ha
d’afrontar la falta de fe i la corrupció també dins seu, i el clericalisme
(que els clergues ho fan tot o quasi tot, i no deixen lloc o molt poc als
laics). Hi ha un desig de protagonisme dins de l’Església per part dels
joves, i la sol·licitud d’una valoració més gran de les dones i d’espais de
participació en la missió de l’Església.
La sinodalitat representa el camí principal per a l’Església, cridada
a renovar-se sota l’acció de l’Esperit i gràcies a l’escolta de la Paraula.
Cal posar en pràctica processos d’escolta, de diàleg i de discerniment
comunitari, en els que tots i cada un puguin participar i contribuir.
En el primer mil·lenni, caminar junts, és a dir, practicar la sinodalitat,
va ser la manera de procedir habitual de l’Església, una pràctica a tots els
nivells de l’Església que va trobar en el Concili ecumènic la seva manifestació més alta. També en el segon mil·lenni, quan l’Església va subratllar
més la funció jeràrquica, no va disminuir aquesta manera de procedir, i el
Concili Vaticà II s’ha ancorat a aquest dinamisme de la Tradició.
La consulta al Poble de Déu implica la passió compartida per la
missió comuna d’evangelització centrada en el consens, consens que
sorgeix quan hi ha un acord de tots els membres de l’Església i de la
funció del magisteri dels pastors.
En aquest camí sinodal tots hem d’estar disposats a escoltar i a
aprendre. En aquest caminar junts cal demanar a l’Esperit que ens ajudi a descobrir com la comunió dels dons, carismes i ministeris és per a
la missió, que inclou aprofundir les relacions amb les altres Esglésies i
comunitats cristianes, i abraça a tota la humanitat.
Tornant a la trobada arxiprestal, en ella es treballarà per grups els
cinc primers nuclis temàtics del document preparatori que va ser publicat en una separata del Full Dominical del 14 de novembre de 2021 i
que també podeu trobar a la pàgina web del bisbat.

Aquests cinc nuclis temàtics són els següents:
1. Els acompanyants de viatge.
2. Escoltar.
3. Prendre la paraula.
4. Celebrar.
5. Corresponsables en la missió.
I les preguntes que intentarem respondre son:
a) Com es realitza avui el caminar junts en cadascun d’aquests àmbits?
b) Quins passos ens convida a donar avui l’Esperit per a créixer en el
nostre caminar junts en aquests àmbits?
Està previst més endavant fer una segona reunió per tractar els cinc
darrers nuclis temàtics.
Segurament a nivell parroquial també farem una reunió per fer la
nostra aportació al Sínode.

Anècdotes viscudes amb mossèn Vidal
En aquest Any que celebrem en motiu del centenari del naixement de mossèn
Josep Maria Vidal, els organitzadors han demanat a coneguts, amics i feligresia, portar
fotografies i relatar alguna anècdota viscuda amb ell. Us n’expliquem un parell:
“L’anècdota que us explicaré la vaig sentir per boca de Mn. Tomàs Vergés.
Després de la mort de Mn. Vidal, els primers mesos, fèiem una missa en el seu record, és a dir, cada dia 22. El 22 de maig, concelebraven Mn. Bigordà i Mn. Vergés
i aquest darrer va explicar un fet que defineix el tarannà de Mn. Vidal. Es veu que
un dissabte a la tarda, els nois i noies de l’esplai havien fet fotocòpies i ho havien
deixat tot desendreçat. Quan va entrar el mateix Mn. Tomàs i va veure aquell
desori, ben enfadat va anar a queixar-se a Mn. Vidal a qui li va fer una descripció
exhaustivament llarga i detallada. Ell mateix reconeixia que s’anava enfilant mentre ho relatava. Mn. Vidal va escoltar respectuosament, tal com sempre feia, i al
final li va preguntar: però heu pogut fer les fotocòpies els joves i tu?
Com milloraria el món si fóssim capaços d’escoltar, entendre, aconseguir
el què volem... i si cal, millorar les estratègies! Gràcies Mn. Tomàs i Mn. Vidal!”
Rosa Maria Girbau
“Durant un temps vaig estar inventariant els llibres que hi ha a l’Arxiu
del Pi, les estones que podia, quasi sempre sola. Mn. Vidal em tenia confiança i
m’hi deixava estar. Un vespre, el sagristà no va recordar que hi era, i, al tancar
l’església, va tancar amb clau la porta que puja a l’arxiu des del cancell. Quan
vaig baixar per marxar, no vaig poder sortir, de manera que vaig haver de tornar a dalt. Però el telèfon no tenia línia a l’exterior, i no hi havia mòbils. Vaig
pensar que m’hi hauria de quedar a passar la nit, però després de les 10 vaig tenir la sorpresa que va pujar Mn. Vidal a rescatar-me. La meva mare l’havia trucat doncs trobava estrany que trigués tant, i ell s’havia alçat a mig sopar sense
pensar-s’hi gens, i havia pujat totes les escales per poder-me deixar baixar. Els
qui heu pujat algun cop a l’arxiu sabreu de què parlo, és una escala molt llarga
i llavors era molt fosca!”
Anna Agell

Actes de gener i febrer de 2022 de l’Any Mossèn Vidal

A la Parròquia de Santa Maria del Pi
Exposició fotogràfica
Fins el 14 de febrer de 2022, a la basílica
Tot recordant Mossèn Vidal. Taula Rodona
Diumenge, 16 de gener de 2022 · Capella de la Santíssima Sang, a les 17:30
A la Parròquia de Sant Medir
(Carrer de la Constitució, 17, 08014 Barcelona)
Rumors. Obra de teatre de Neil Simon,
a càrrec del Quadre Escènic Sant Medir
Dissabte, 5 i diumenge 6 de febrer de 2022 · Sala de Teatre Sant Medir, a les 18:00
A la Sala d’actes de les Cotxeres de Sants
(Plaça de Bonet i Muixí, 7, 08014 Barcelona)
Les parròquies de portes obertes. Col·loqui sobre el paper de les
parròquies a favor dels drets socials durant el franquisme i en democràcia
Dimecres, 16 de febrer de 2022 a les 19:00

Resultat de la col·lecta de Nadal de Càritas Diocesana
A les misses del cap de setmana del 18 i 19 de desembre vam fer la col·lecta
de Nadal per a Càritas Diocesana. En total es van recollir 215 € que ja han estat
lliurats a l’entitat.

Pregària per la unitat dels cristians
Del 18 al 25 de gener es celebra a nivell de l’Església Universal la setmana
o octavari de pregària per la unitat dels cristians. Ho tindrem en compte a les
misses i el dimecres 19 a les 19h30’, després de la missa, farem una estona de
pregària amb aquesta intenció, a la qual esteu tots convidats.
Horari actual de misses

On som?

Despatx parroquial

DIES FEINERS
19:00 a la Capella de la
Sang
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El despatx parroquial és
l’indret d’acollida de la parròquia.
Per gestions administratives
relacionades amb els sagraments, demaneu cita trucant
al 93 318 47 43 o escriviu un
e-mail a:
despatx.santamariadelpi@gmail.com

DISSABTES
19:00 a la Basílica
DIUMENGES
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