
El Sínode per l’Esperança és viu 
 

Missatge del Bisba Romà 
 

En aquest temps de 
pandèmia,moltes activitats 
s’han vist interrompudes 
degut a la impossibilitat de 
trobar-se físicament. Amb 
tot, aquesta situació ha estat 
font de moltes experiències 
personals i comunitàries, 
sofriments, angoixes, 
incerteses però també 
descobertes, retrobaments, 
vivències solidàries, fraternes 
i d’esperança.  
Moltes reflexions i pregàries 
han estat presents durant 
aquest temps, i totes elles 
enriqueixen el discerniment 

que cerca el Sínode Diocesà. El Sínode per l’Esperança és viu, seguim caminant junts, adaptant-
nos a la situació que ens toca viure en aquest moment, perquè el Senyor « és el nostre Déu, i 
nosaltres som el poble que ell pastura, el ramat que ell mateix guia».  
1 Salm 95  
- El calendari es modificarà segons les possibilitats que es vegin en cada moment, el Sínode 
Diocesà s’adapta a les circumstàncies presents. El temps està en mans de Déu.  

- Proposem continuar i/o recomençar des d’ara el contacte entre els membres dels grups 
sinodals, segons les possibilitats de cada grup (telèfon, grups de Whats app, internet...). Cada 
grup pot discernir la forma i el lloc més adequat per estar en contacte, segons la seva realitat.  

- A partir d’ara us farem arribar alguns materials reorientats a les actuals circumstàncies.  
- Donat que els grups es trobaven en diferents moments – pel que fa a les sessions proposades 
-, podeu veure si és possible finalitzar el primer mòdul (Equipatge) per aquells que encara no 
ho havíeu pogut fer.  
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«La tempesta desemmascara la nostra vulnerabilitat i deixa al descobert aquelles falses i 
supèrflues seguretats amb què hem construït les nostres agendes i els nostres projectes, els 
nostres hàbits i prioritats».  
Nous reptes es presenten en aquesta situació viscuda; el discerniment en l’escolta de l’Esperit 
Sant que vivim en aquest caminar junts, té més sentit que mai.  
Com donem resposta – en tant que Església diocesana - a les preguntes, necessitats i fragilitats 
que en aquests moments s’han posat al descobert?  
Serà bo que es pugui compartir com esteu i quines reflexions ha suscitat en vosaltres el viscut.  
Per això us proposem respondre algunes preguntes, personalment i compartint amb el vostre 
grup (en la mesura que us sigui possible).  
Aquestes preguntes poden enriquir el treball del grup sobre persona i societat que re 
començareu o reemprendreu quan sigui possible.  
1) Com has viscut aquest temps de confinament? Com t’has sentit?  

2) Què has descobert aquests dies, i com es pot integrar en el nostre discerniment, 
en el camí sinodal?  

3) Què és el que el Senyor ens està dient?  
 
Per avançar en el camí sinodal i continuar amb l’actitud de pregària i discerniment que li es 
propi, us enviarem també materials de pregària que ajudin a viure aquest camí tenint en 
compte les circumstàncies i limitacions actuals.  
Agraïts pel vostre esforç en el treball dels grups i per les vostres pregàries, continuem junts el 
camí que hem començat com a comunitat eclesial en comunió. 

 
Misses per celebrar 
 
Diumenge, dia 24 de maig: Família Alabern Canet 

   Per la intenció d'una família 
 

 
El despatx Parroquial 
 
Des d’aquest dilluns dia 25 de maig, el despatx parroquial serà obert:  

A  Sant Feliu 

 Dilluns de 8 a 9 del vespre 
 Dimecres d’11 a 1 del migdia 

A Montserrat 

 Divendres de 8 a 9 del vespre 
 
 
 
Catequesi familiar 
 
En l’enllaç següent de la pàgina web del SIC trobareu tots els materials (oratori, lectio..) 
d’aquest diumenge de l’Ascensió del Senyor: http://www.sic‐catequesi.cat/recursos 
 



 
CAMPANYA  DE CARITAS «Càritas truca a la porta» 
 
Càritas Torelló truca avui a la porta per demanar la vostra col·laboració, si podeu, per fer front 
a les moltes noves necessitats que se'ns presenten derivades de la pandèmia Covit-19. Ho 
podeu fer unint-vos a la campanya Càritas truca a la porta. 
 
Per més informació, no dubteu a trucar als telèfons 646 53 98 46  o  93 859 03 40, o bé podeu 
fer la vostra consulta enviant un missatge electrònic a l'adreça caritastorello@caritasbv.cat 
 
Si us sembla bé, podeu fer arribar aquesta informació a aquelles persones que cregueu 
interessades. 
 
Moltes gràcies! 
 
 
 
Per qualsevol cosa, podeu contactar amb el mossèn als números:  

93 859 03 40 i al 623 39 77 13 

 

parroquiesdetorello.com       parroquiesdetorello@gmail.com 

 

 

 

 


