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N.44
ANY XVIII

El passat dissabte dia 23 i en el marc de 
les Jornades Transmet!, va començar a la 
nostra diòcesi de Terrassa la fase diocesa-
na d’un nou Sínode que el Sant Pare Fran-
cesc ha convocat per al mes d’octubre  
de 2023 amb aquest tema: «Per a una Es-
glésia sinodal: comunió, participació i mis-
sió.» 

Però, què és un Sínode? Aquesta és una 
paraula estranya, que significa «caminar 
junts», i és un organisme de l’Església nascut  
del Concili Vaticà II. Va ser instituït pel Papa 
sant Pau VI, i va ser concebut com a instru- 
ment per manifestar la comunió de tots els  
bisbes de l’Església amb el Romà Pontífex 
i entre si; i també per a expressar la par- 
ti cipació del col·legi episcopal i de cada  
un dels bisbes en el govern pastoral de to- 
ta l’Església. Per això, els pares sinodals de- 
manen la llum de l’Esperit Sant, que és qui 
guia l’Església a la veritat sencera (cf. Jn 
16,13). 

Sínode dels joves, 2018

El Papa, per tant, ha convocat un Sínode 
per escoltar la veu dels bisbes de tot el món  
—representats per uns quants que són els 
que assistiran a l’assemblea sinodal— sobre  
un tema concret. Es tracta de buscar i d’a-
profundir entre tots els bisbes la comunió, 
el caminar junts cap una Església sinodal  
i a la llum de tres aspectes que proposa  
el seu lema: comunió, participació i missió. 

Aquests tres aspectes expressen el sentit 
d’aquest Sínode i del camí que estem cri-
dats a fer a les diverses diòcesis del món. 
Comunió, participació i missió no són no-
més unes idees més o menys atractives si-
nó un objectiu que es proposa per assolir. 
Comunió vol dir que l’Església haurà de fer 
un camí no només junts sinó units en els  
nostres cors. Participació significa que tots 
els batejats formem part de l’Església i tots, 
per tant, en som responsables, i en aquest 
sentit haurem de pregar junts, reflexionar 
junts i treballar conjuntament. Missió ens 

recorda que som enviats al món a portar la  
nova vida que Jesucrist ens ha obtingut, 
la salvació del món. 

Ha estat exprés desig seu que totes les diò-
cesis del món participin en la preparació 
d’aquest Sínode, és a dir, en el camí sino-
dal, amb uns temes de reflexió que haurem  
de treballar en àmbits diversos de la diò ce- 
si com són les parròquies, grups, movi ments,  
món educatiu, vida consagrada i altres ins- 
titucions d’Església. Les seves aportacions 
seran recollides per fer-ne un resum i, des-
prés de la fase continental, ser posterior-
ment remeses a Roma des de les conferèn- 
cies episcopals. 

«Caminar junts», en efecte, és el que millor 
manifesta la naturalesa de l’Església com a  
Poble de Déu pelegrí i missioner. Comencem,  
doncs, aquest camí amb el desig i l’esperan-
ça de que la voluntat d’amor de Déu per a  
la seva Església es faci present en nosaltres.

Un nou Sínode
CARTA DOMINICAL  † SALVADOR CRISTAU I COLL

Administrador diocesà de Terrassa
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ENTREVISTA

MARIA GARGANTÉ

«El barroc va connectar bé amb la po- 
blació per la seva capacitat “comuni-
cativa”: explicar i commoure a la ve- 
gada», afirma la Dra. Maria Garganté,  
professora de la Facultat Antoni Gau - 
dí (AUSP), que ha impartit la lliçó inau- 
gural del curs de l’Ateneu Universitari  
Sant Pacià: «Paisatge espiritual a la 
Catalunya del barroc: reflexions so-
bre art i patrimoni.»

Què va representar el barroc per a 
l’Església?
El barroc va coincidir amb un moment  
de replantejament i reflexió per a l’Es-
glésia catòlica com va ser la Contra-
reforma, reacció a l’avenç del protes- 
tantisme a partir de la segona meitat  
del s. XVI, després del Concili de Trento. 
L’art barroc es va convertir en un ve- 
hicle de propaganda efectiva per tal 
de transmetre el missatge de l’Esglé-
sia, a través dels edificis però també  
a través de les imatges.

Per què se l’associa a la decadència 
política i cultural del país?
Perquè cronològicament es corres-
pon amb els s. XVII i XVIII, quan Cata-
lunya perd força política en el con-
junt de l’Estat i veurà abolida la seva 
autonomia després de la Guerra de 
Successió. Però també s’ha associat  
a la «decadència» en contraposició  
a la mitificació que es va fer, sobretot 
a partir de la Renaixença, de l’època  
medieval i els estils artístics que la 
caracteritzen, com són el romànic i el  
gòtic.

Per què els retaules eren elements 
pedagògics i persuasius a la vega
da?
Perquè permeten «explicar una histò- 
ria» de manera clara i narrativa —quan  
es tracta de retaules, amb una estruc- 
tura en forma de graella o de caseller,  
més propis del s. XVII—, però al mateix  
temps allò que es representa també  
pretén interpel·lar l’espectador o el 
fidel. 

Òscar Bardají i Martín

El barroc  
comunica

El proppassat dissabte 23 d’oc- 
tubre, en el marc de les Jornades  
Transmet!, la diòcesi de Terras-
sa ha iniciat la fase diocesana  
de preparació del Sínode de Bis- 
bes. En acabar les Jornades, a 
la Celebració d’obertura de la 
fase diocesana, el bisbe Salva-
dor entregà a cada un dels par- 
ticipants el document de tre-
ball.

El papa Francesc ha decidit  
que el tema del Sínode de Bisbes  
de l’any 2023 sigui: «Per una Es-
glésia sinodal: comunió, parti-
cipació i missió». I a més ha vol-
gut que hi hagi una fase prèvia 
en la que es treballi a totes les 
diòcesis del món aquest tema. 
És el que farem a cada diòcesi 
entre els mesos de novembre 
de 2021 i abril de 2022.

Es tracta, doncs, d’iniciar un 
camí de preparació, un camí 
sinodal. La paraula sínode és 
un terme grec que vol dir cami- 
 nar junts. I es tracta de fer-ho 
escoltant la Paraula de Déu i 
escoltant-nos uns i altres, pre-
gant, reflexionant i dialogant. 

L’itinerari de treball en aquesta  
fase diocesana és el següent:

1.  Formar els grups de reflexió 
en l’àmbit de cada parrò quia  
(consell pastoral i altres grups),  
en l’arxiprestat (reu nions de  
clergues i consell arxipres-
tal), en les comunitats religio- 
ses, en els grups de revisió de  
vida i formació de moviments  
i associacions, a través de les 
delegacions episcopals, en 
les escoles, etc.

2.  La pregunta clau a treballar  
és la següent: Com realitzem  
avui aquest «caminar junts» 
que permet a l’Església anun- 
ciar l’Evangeli? Quins passos 
ens convida a fer l’Esperit per 
a créixer com a Església sino- 
dal?

Hem iniciat  
un camí sinodal 
com a diòcesi!

3.  Per tal de treballar aquesta  
pregunta poden ajudar deu 
pistes proposades amb uns 
temes concrets: Els com
panys de camí; Escoltar; 
Prendre de la Paraula; Cele
brar; Corresponsables en la 
missió; Dialogar a l ’Església i 
a la societat; Amb les altres 
confessions cristianes; Au
toritat i participació; Discer
nir i decidir; i Formarse en 
sinodalitat. Aquest material  
es troba en el Document pre- 
paratori.

4.  Elaborar un resum de les reu- 
nions que s’hagin fet i enviar- 
lo a la Secretaria General del  
Bisbat durant el mes de març,  
tenint en compte, com diu  
el Papa que «la finalitat del 
Sínode i d’aquesta consulta 
no és produir documents si-
nó fer germinar somnis, sus-
ci tar profecies i visions, fer  
florir l’esperança, aprendre  
els uns dels altres i crear un  
imaginari positiu que il·lumi - 
ni les ments, enardeixi els cors  
i doni força a les mans» (Do-
cument preparatori, núm. 
32).

Es pot consultar tota la do-
cumentació al web del Sínode: 
https://www.synod.va/es.html  
o bé al del Bisbat de Terrassa:  
https://bisbatdeterrassa.org

Mn. Fidel Catalán
Responsable diocesà  
de la Fase diocesana

DIÒCESI  DE TERR ASSA COMENTARI

Lectura del llibre del Deuteronomi (Dt 6,2-6)

En aquells dies, Moisès digué al poble: «Reveren-
cia el Senyor, el teu Déu, compleix durant tota  
la vida els manaments que et dono, tant tu, com  
els teus fills i els fills dels teus fills. Així viureu anys  
i més anys. Escolta, Israel, mira de posar en pràc- 
tica això que et mano; així seràs un poble fe- 
liç i nombrós en un país que regalima llet i mel, 
tal com el Senyor ho va prometre als teus pares.  
Escolta, Israel: El Senyor és el nostre Déu, el Se-
nyor és l’únic. Estima el Senyor, el teu Déu, amb  
tot el cor, amb tota l’ànima, amb totes les forces.
  Guarda en el teu cor les paraules dels mana-
ments que avui et dono».

Salm responsorial (17)

R. Us estimo, Senyor, vós m’enfortiu.

Us estimo, Senyor, vós m’enfortiu, / roca i muralla  
que em deslliura. R.

Déu meu, penyal on m’emparo, / escut i força que  
em salva. / Rodejat d’adversaris delirants, cla-
mo al Senyor, / crido auxili d’entre els enemics. R.

Beneït sigui el Déu vivent, el meu penyal. / Be neeixo  
el Senyor que em salva. / Ha donat grans victòries  
al seu rei, / ha mostrat l’amor que té al seu Ungit. R.

Lectura de la carta als cristians hebreus  
(He 7,23-28)

Germans, els sacerdots de l’antiga aliança van 
ser molts, perquè la mort els impedia de con-
tinuar en les seves funcions. Però Jesús, que  
viu per sempre, no traspassa a ningú les fun-
cions sacerdotals. Per això té el poder de salvar  
definitivament tots els qui per ell s’acosten a 
Déu, ja que viu intercedint per sempre a favor  
d’ells.
  Un sacerdot així és el que ens calia: sant, in-
nocent i sense taca; per això va ser tret d’enmig 
dels pecadors i enlairat més amunt del cel. Ell  
no necessita, com els altres, oferir víctimes ca-
da dia tant pels seus propis pecats com pels 
pecats del poble: es va oferir a si mateix una 
sola vegada: La Llei havia fet sacerdots uns  
homes plens de febleses, però els termes del  
jurament que ha substituït la Llei han consa- 
grat el Fill, que serà per sempre un sacerdot per- 
fecte.

  Lectura de l’Evangeli segons sant Marc  
(Mc 12,28b-34)

En aquell temps, un dels mestres de la Llei anà a 
trobar Jesús i li va fer aquesta pregunta: «¿Quin 
és el primer de tots els manaments de la Llei?». 
Jesús li respongué: «El primer és aquest: “Escol-
ta, Israel: El Senyor és el nostre Déu, el Senyor és 
l’únic. Estima el Senyor, el teu Déu, amb tot el cor, 
amb tota l’ànima, amb tot el pensament, amb 
totes les forces”. El segon és: “Estima els altres 
com a tu mateix”. No hi ha cap altre manament 
més gran que aquest». El mestre de la Llei li di-
gué: «Molt bé, mestre. És veritat que Déu és un de 
sol i que no n’hi ha cap altre fora d’ell. I que es- 
timar-lo amb tot el cor, amb tot el pensament i 
amb totes les forces, i estimar els altres com a  
si mateix és millor que tots els sacrificis i totes  
les ofrenes cremades a l’altar». Jesús, en sentir 
aquesta resposta tan assenyada, li digué: «No ets  
lluny del Regne de Déu». I ningú no s’atreví a fer-li  
cap més pregunta.

Lectura del libro del Deuteronomio (Dt 6,2-6)

Moisés habló al pueblo diciendo: «Teme al Se-
ñor, tu Dios, tú, tus hijos y nietos, y observa todos  
sus mandatos y preceptos, que yo te mando, 
todos los días de tu vida, a fin de que se prolon-
guen tus días. Escucha, pues, Israel, y esméra-
te en practicarlos, a fin de que te vaya bien y te 
multipliques, como te prometió el Señor, Dios de 
tus padres, en la tierra que mana leche y miel. 
Escucha, Israel: El Señor es nuestro Dios, el Señor  
es uno solo. Amarás, pues, al Señor, tu Dios, con 
todo tu corazón, con toda tu alma y con todas 
tus fuerzas. Estas palabras que yo te mando 
hoy estarán en tu corazón».

Salmo responsorial (17)

R. Yo te amo, Señor; tú eres mi fortaleza.

Yo te amo, Señor; tú eres mi fortaleza; / Señor, mi  
roca, mi alcázar, mi libertador. R.

Dios mío, peña mía, refugio mío, / escudo mío, mi  
fuerza salvadora, mi baluarte. / Invoco al Señor de  
mi alabanza / y quedo libre de mis enemigos. R.

Viva el Señor, bendita sea mi Roca, / sea ensal-
zado mi Dios y Salvador: / Tú diste gran victoria a  
tu rey, / tuviste misericordia de tu ungido. R.

Lectura de la carta a los Hebreos  
(Heb 7,23-28)

Hermanos: Ha habido multitud de sacerdotes de 
la anterior Alianza, porque la muerte les impe- 
día permanecer; en cambio, Jesús, como perma- 
nece para siempre, tiene el sacerdocio que no 
pasa. De ahí que puede salvar definitivamente  
a los que se acercan a Dios por medio de él, pues  
vive para siempre para interceder a favor de 
ellos. Y tal convenía que fuese nuestro sumo sa-
cerdote: santo, inocente, sin mancha, separa do 
de los pecadores y encumbrado sobre el cie- 
lo. Él no necesita ofrecer sacrificios cada día co- 
mo los sumos sacerdotes, que ofrecían primero  
por los propios pecados, después por los del 
pueblo, porque lo hizo de una vez para siempre, 
ofreciéndose a sí mismo. En efecto, la ley hace  
sumos sacerdotes a hombres llenos de debi-
lidades. En cambio, la palabra del juramento,  
posterior a la ley, consagra al Hijo, perfecto para  
siempre.

  Lectura del santo Evangelio según  
san Marcos (Mc 12,28b-34)

En aquel tiempo, un escriba se acercó a Jesús y  
le preguntó: «¿Qué mandamiento es el primero  
de todos?». Respondió Jesús: «El primero es: “Es-
cucha, Israel, el Señor, nuestro Dios, es el único  
Señor: amarás al Señor, tu Dios, con todo tu co- 
razón, con toda tu alma, con toda tu mente, con  
todo tu ser”. El segundo es este: “Amarás a tu 
prójimo como a ti mismo”. No hay mandamiento  
mayor que estos». 
  El escriba replicó: «Muy bien, Maestro, sin duda  
tienes razón cuando dices que el Señor es uno so-
lo y no hay otro fuera de él; y que amarlo con to- 
do el corazón, con todo el entendimiento y con 
todo el ser, y amar al prójimo como a uno mismo  
vale más que todos los holocaustos y sacrifi-
cios». 
  Jesús, viendo que había respondido sensa  ta - 
mente, le dijo: «No estás lejos del reino de Dios».  
Y nadie se atrevió a hacerle más pregun tas.

DIUMENGE X X XI  DE DUR ANT L’ANY

A la fi de la seva vida pública, ja a Jerusalem, Je-
sús s’enfronta als grups dirigents del poble jueu 
d’aquell temps. Els primers a acostar-s’hi són els 
fariseus i els partidaris d’Herodes, que ja el conei-
xen per la seva predicació a Galilea. Després apa-
reixen els saduceus que qüestionen la resurrecció 
dels morts. Finalment apareixen els escribes, en  
la perícope que ens proposa avui l’Evangeli.

Un dels escribes s’acosta a Jesús i li proposa  
una qüestió força debatuda entre els mestres jueus  
d’aquella època: quin dels 613 manaments con-
tinguts en la Torà de Moisès és el principal de tots.

Jesús respon citant Deuteronomi 6,6, on es pro-
clama la unitat absoluta de Déu, i es demana al 
creient que s’hi adhereixi i l’estimi exclusivament. 
«El Senyor és el nostre Déu, el Senyor és únic. Estima  
el Senyor, el teu Déu, amb tot el cor, amb tota l’à ni- 
ma, amb totes les forces». Aquestes paraules for- 
men part de la pregària Xemà (escolta!) que els fi- 
dels jueus resen dos cops al dia, al matí i al vespre,  
i que ja es resava des d’abans del temps de Jesús.

Però, a més del manament d’escoltar i estimar 
Déu, sense que ningú no li ho pregunti, Jesús hi afe- 
geix un segon manament, pres aquesta vegada  
del llibre del Levític: «Estima els altres com a tu ma- 
teix» (19,18).

D’aquesta manera, en boca de Jesús, tots dos 
preceptes formen una unitat indissoluble. L’amor 
a Déu passa per l’amor al proïsme, i l’amor al proïs- 
me es fonamenta i duu a l’amor a Déu.

L’escriba mostra la seva aprovació i la confor-
mitat amb l’opinió expressada per Jesús, i afegeix 
encara que aquests dos manaments, comple-
mentaris i inseparables, «són millors que tots els 
sacrificis i ofrenes cremades a l’altar». Més enllà de  
tot el que puguem oferir a Déu, hi ha el nostre amor  
incondicional a ell i als germans.

Aquesta capacitat de l’escriba de comprendre 
que l’amor està per damunt de les altres pràctiques  
religioses, per sagrades que siguin, li mereix l’elogi 
de Jesús: «No ets lluny del Regne de Déu». Un elogi  
extraordinari que Jesús no adreça ni als seus propis  
deixebles. No cal ser deixeble seu per merèixer l’e- 
logi de Jesús, basta compartir la seva experiència  
de Déu i del seu amor, i de viure’l en la vida de ca- 
da dia.

Tampoc nosaltres estarem lluny del Regne de 
Déu en la mesura que estimem Déu i els germans  
tal com Déu ens estima a nosaltres: fins al punt de  
lliurar-nos al seu propi fill, que va passar fent el bé 
i va morir estimant-nos fins a l’extrem.

« Estima el Senyor, 
el teu Déu.
Estima els altres»

JORDI LATORRE, SDB
Director de l’ISCR Don Bosco

   

Lectures 
de la missa 
diària  
i santoral

Intencions del Sant Pare  
per al mes de novembre
Preguem perquè les persones, que 
pateixen de depressió o esgota-
ment extrem, rebin el recolzament 
de tothom i una llum que els obri a la  
vida.

1.  Dilluns (lit. hores: 3a setm.) [Ap 
7,2-4.9-14 / Sl 23 / 1Jn 3,1-3 / Mt 5,1-12a].  

  Tots sants. 

2. K Dimarts [Rm 8,31b-35.37-39 / Sl 
114 / Jn 17,24-26]. Commemoració de  
tots els fidels difunts.

3. K Dimecres [Rm 13,8-10 / Sl 111 / Lc  
14,25-33]. Sant Martí de Porres (1579-
1639), rel. dominicà, de Lima. Sant Er- 
mengol (†1035), bisbe d’Urgell; sant 
Pere Almató, prev. dominicà i mr. a  
Indo-xina (1861), nat a Sant Feliu Sas- 
serra (Lluçanès). Els innombrables  
màrtirs de Saragossa; santa Síl- 
via, mare de Gregori el Gran; sant 
Malaquies (1094-1148), bisbe d’Ar-
magh.

4.  Dijous [Rm 14,7-12 / Sl 26 / Lc 15, 
1-10]. Sant Carles Borromeu (1538-
1584), bisbe de Milà, card. Sants Vidal  
i Agrícola, mrs.; sant Fèlix de Valois, 
prev., cofund. Trinitaris (OSST, 1198); 
santa Modesta, vg.

5. K Divendres [Rm 15,14-21 / Sl 97 / Lc  
16,1-8]. Sant Zacaries i santa Elisabet  
(o Isabel), pares de Joan Baptista;  
sant Magne, bisbe; santa Bertil·la, 
abadessa; santa Àngela de la Creu, 
vg., fund. Germanes de la Creu a Se- 
villa; beata Maria Ràfols i Bruna, rel., 
fund. Germanes de la Caritat de 
Santa Anna (HCSA, 1825), nascuda  
al Molí d’en Rovira (Vilafranca del 
Penedès).

6. K Dissabte [Rm 16,3-9.16.22-27 / 
Sl 144 / Lc 16,9-15]. Sant Sever, bisbe  
de Barcelona i mr. (633). Sant Pere 
Poveda i sant Innocenci de la Imma- 
culada, prevs. i companys, mrs. Sant  
Lleonard, anacoreta; beata Beatriu, 
vg.; beata Josepa Naval i Girbés, vg. 
seglar, d’Algemesí (València).

7. K † Diumenge vinent, XXXII de du 
rant l’any (lit. hores: 4a setm.) [1Re  
17,10-16 / Sl 145 / He 9,24-28 / Mc 12,38- 
44 (o bé: Mc 12,41-44)]. Sant Pere Po- 
veda i sant Innocenci de la Immacu- 
lada, prevs. i companys, mrs. Sant 
Ernest, mr.; sant Florenci, bisbe d’Es-
trasburg (s. VII); santa Carina, vg. i 
mr.; sant Severí, mr.; sant Jacint Ma-
ria Castañeda, prev. dominicà i mr. 
a Indo-xina, nat a Xàtiva. Beat Fran-
cesc de Jesús-Maria-Josep Palau i  
Quer (Aitona, Segrià 1811 - Tarragona  
1872), prev. carmelita,  
fund. Carmelites Mis- 
sioneres i Carmelites 
Missioneres Teresia-
nes (1860-1861). 

https://www.synod.vaes.htmil
https://bisbatdeterrassa.org
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16 d’octubre, Mons. Cristau va presi-
dir l’acte de benedicció i inaugura-
ció dels nous locals del centre edu-
catiu religiós Jesús Salvador de les 
Carmelites Tere ses de Sant Josep a  
Sabadell.

Assemblea de Mans Unides. El dis-
sabte 16 d’octubre, a la seu de Mans 
Unides a Sabadell, es va celebrar 
l’Assemblea i va ser elegida nova De- 
le gada la Sra. Concepció Cabanes.

Reunió amb 
els arxiprestes.  
El dimecres 20  
d’octubre, Mons.  
Salvador Cris-
tau presidí la 
primera reunió 
d’arxiprestes 
d’a quest curs. 
S’hi incorpora-
ren els nous ar-
xiprestes que 
varen rebre el nomenament. Són: Mn.  
Javier Fernández Pérez (Sabadell 
Nord), Mn. Alberto Quílez Figuerola 
(Montseny), Mn. Josep Maria Manre- 
sa Lamarca (Sant Cugat) i Mn. Miquel 
Planas Buñuel (Terrassa). 

VIDA DIOCESANA

Activitats de 
l’Administrador 
diocesà
Diumenge 31, a les 12 h. Presentació 
del P. Llorenç Sagalés, O. Cist., com a  
Administrador parroquial de Sant  
Jaume Apòstol (Poble Nou) de Saba-
dell.

Dilluns 1 de novembre, a les 18 h. Or- 
denació diaconal de Francesc Mem-
brado a la parròquia de la Santa Creu  
de Sabadell.

Dimecres 3, a les 11 h. Reunió de de-
legats episcopals.

Dissabte 6, a les 20 h. Confirmacions  
a la parròquia de Santa Maria del Prat  
de Llinars del Vallès.

Diumenge 7, a les 12.15 h. Confirma-
cions a la parròquia de la Mare de Déu  
de Montserrat de Terrassa. / A les 18 h,  
confirmacions a la parròquia de Sant  
Joan Baptista de Matadepera.

Notícies
Benedicció 
del P. Abat  
de Montser 
rat. El dime- 
cres 13 d’oc- 
tubre, Mons.  

Salvador Cristau va concelebrar en 
la Missa de Benedicció de l’Abat de 
Montserrat, P. Manel Gasch Hurios, 
OSB.

Medalla ecumènica a Mn. Josep Es
plugas. El dissabte 16 d’octubre, Mn. 
Josep Esplugas, Delegat episcopal 
d’Ecumenisme i Relacions Interreli-
gioses, va rebre la medalla al mèrit  
ecumènic atorgada per l’associació 
Cristians per Terrassa. Mn. Fidel Ca-
talán, Vicari general, assistí a l’acte  
en representació de Mons. Salvador  
Cristau. 

Benedicció i inauguració d’obres al 
col·legi Jesús Salvador. El dissabte 
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El sábado pasado día 23 y en el 
marco de las Jornades Transmet!, 
empezó en nuestra diócesis de Te- 
rrassa la fase diocesana de un nue- 
vo Sínodo que el Santo Padre Fran-
cisco ha convocado para el mes 
de octubre de 2023 con este tema: 
«Por una Iglesia sinodal: comunión, 
participación y misión”.»

Pero, ¿qué es un Sínodo? Esta es 
una palabra extraña que significa 
«caminar juntos» y es un organismo  
de la Iglesia nacido del Concilio Va- 
ticano II. Fue instituido por el Papa 
san Pablo VI y fue concebido co-
mo instrumento para manifestar la 
comunión de todos los obispos de 
la Iglesia con el Romano Pontífice  
y entre sí; y también para expre- 
sar la participación del colegio epis- 
copal y de cada obispo en el gobier- 

no pastoral de toda la Iglesia. Por 
ello, los padres sinodales piden la 
luz del Espíritu Santo, que es quien 
guía la Iglesia a la verdad entera 
(cf. Jn 16,13).

El Papa, por tanto, ha convocado 
un Sínodo para escuchar la voz de 
los obispos de todo el mundo —re- 
presentados por unos cuantos que 
son quienes asistirán a la asam-
blea sinodal— sobre un tema con-
creto. Se trata de buscar y profun-
dizar entre todos los obispos la co-
munión, el caminar juntos hacia 
una Iglesia sinodal y a la luz de tres 
aspectos que propone su lema: co- 
munión, participación y misión.

Estos tres aspectos expresan el 
sentido de este Sínodo y del cami-
no que estamos llamados a hacer 
en las diversas diócesis del mundo. 

Comunión, participación y misión 
no son solamente unas ideas más 
o menos atractivas sino un objeti-
vo que se propone para alcanzar-
lo. Comunión significa que la Igle-
sia tendrá que hacer un camino no 
sólo juntos sino unidos en nuestros 
corazones. Participación significa 
que todos los bautizados forman  
parte de la Iglesia y, por tanto, todos  
somos responsables de ella, y en 
este sentido deberemos rezar jun- 
tos, reflexionar juntos y trabajar con- 
juntamente. Misión nos recuerda 
que somos enviados al mundo pa-
ra llevar la nueva vida que Jesucris- 
to nos ha obtenido, la salvación del  
mundo.

Ha sido deseo suyo expreso que 
todas las diócesis del mundo parti-
cipen en la preparación de esta Sí-

nodo, es decir, en el camino sinodal, 
con unos temas de reflexión que  
deberemos trabajar en ámbitos 
diversos de la diócesis com son las  
parroquias, grupos, movimientos, 
mundo educativo, vida consagra-
da y otras instituciones de Iglesia. 
Sus aportaciones serán recogidas  
para hacer un resume de ellas  
y, después de la fase continental, 
ser remitidas posteriormente a Ro-
ma desde las conferencias episco-
pales.

«Caminar juntos», en efecto, es lo 
que manifiesta mejor la natura leza 
de la Iglesia como Pueblo de Dios 
peregrino y misionero. Empezamos,  
pues, este camino con el deseo y 
la esperanza de que la voluntad de 
amor de Dios a su Iglesia se haga 
presente en nosotros.

Un nuevo Sínodo
CARTA DOMINICAL  † SALVADOR CRISTAU COLL

Administrador diocesano de Terrassa

En la pau 
de Crist
P. Antoni Calvera Pi, combonià, mo-
rí el 14 d’octubre a València. Les exè-
quies, presidides pel seu germà Jau-
me, també missioner combonià, es 
varen celebrar a Llinars del Vallès. El 
curs 2005-2006 va ser Administrador 
parroquial de la parròquia de Santa  
Maria del Prat de Llinars del Vallès.

Mn. Ezequiel Sendrós Argelich, Pre-
vere de Barcelona, nascut l’any 1937 i  
ordenat en 1961. Morí a Barcelona el 8  
de juny del 2021. Va ser rector de la par- 
ròquia de la Santa Creu de Terrassa  
(1988-1994).

Agenda
In memoriam. Mn. Francesc Cata
rineu. Dissabte 6 de novembre, a la 
parròquia de Sant Esteve de Grano-
llers. A les 18 h, record del seu servei  
com a Vicari; a les 20 h, Eucaristia. 

Jornada de Germanor. Diumenge 7 
de novembre se’ns convida a pregar  
per l’Església Diocesana i ajudar-la 
econòmicament perquè les parrò-
quies i altres institucions eclesials dis- 
posin dels mitjans materials per dur a  
terme la seva activitat pastoral.

XIII Jornades de Formació per a Ca
tequistes. Del 19 al 21 de novembre a  
Montserrat, organitzades pel Secreta- 
riat Interdiocesà de Catequesi (SIC).


