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XIII ASSEMBLEA ORDINÀRIA DEL SÍNODE DELS BISBES

El diumenge 28 d’octubre es clausurava la XIII 
Assemblea ordinària del Sínode dels Bisbes 

sobre La nova evangelització per a la transmissió 
de la fe cristiana que s’ha celebrat a Roma al llarg 
de tres setmanes.

El concili Vaticà II va demanar que es posés de 
nou en marxa aquesta institució en l’última sessió 
celebrada del 14 de setembre al 8 de desembre 
de 1965, i Pau VI la va instituir amb el Motu 
proprio Apostolica sollicitudo. Els pares conciliars 
tenien un gran desig de mantenir viu l’esperit de 
col·legialitat sorgit de l’experiència conciliar.

Així, doncs, el Sínode dels bisbes és una 
expressió parcial de la col·legialitat episcopal. Està 
constituït per una assemblea de bisbes, delegats o 
escollits des de les diferents regions eclesiàstiques 
del món que es reuneixen amb una periodicitat 
determinada, per afavorir la unió estreta entre el 
Papa i els bisbes i per donar una ajuda al Papa amb 
els seus consells. Junt amb els bisbes hi participen 
com a convidats els anomenats auditors i també 
delegats d’altres Esglésies cristianes.

La primera assemblea es va celebrar l’any 1967, 
i en aquesta última, que ha estat la número 25, hi 
han participat unes 400 persones, 250 de les quals 
eren bisbes amb dret a veu i vot.

Hi ha tres maneres de reunir el Sínode:

•En assemblea general ordinària, convocada 
en principi cada tres anys, reuneix delegats 
o representants de tots els bisbes del món 
per a tractar d’un tema concret, prèviament 
preparat. D’aquestes n’hi ha hagut 13.

•En assemblea extraordinària, molt 
semblant a la primera, però de convocatòria 
més fàcil i restringida, perquè no és per 
representació, sinó pels càrrecs que 
desenvolupen els participants (per exemple, 
presidents de conferències episcopals). 
No cal, per tant, passar per tot el procés 

d’escollir-los. Fins ara s’han convocat dues 
assembles extraordinàries.

•En assemblea especial, que fa referència a una 
o vàries regions determinades del món tant en 
la temàtica com en els convocats (per exemple, 
Europa, Àsia…). D’aquestes se n’han celebrat 10.

La darrera Assemblea general ordinària que 
s’havia celebrat abans d’aquesta era la de la 
«Paraula de Déu» (2008), que va donar origen a 
l’exhortació apostòlica Verbum Domini. Després 
encara n’hi ha hagut dues més d’especials: Àfrica 
(2009) i Orient Mitjà (2010). I ara, a l’octubre 
del 2012, ha tingut lloc l’assemblea sobre La nova 
evangelització per a la transmissió de la fe cristiana. 
En la sèrie d’assemblees generals ordinàries ha 
estat la tretzena. S’ha anat fent costum acabar els 
treballs sinodals amb un Missatge al poble de Déu 
com a conclusió de les reunions. Però el resultat 
dels treballs és reelaborat posteriorment i el Papa 
treu la corresponent exhortació apostòlica. Aquest 
tipus de document no és un resum del Sínode, sinó 
una categoria de document que el Papa utilitza per 
a comunicar a l’Església les conclusions a les quals 
ha arribat després de considerar les recomanacions 
sinodals. I així passa a formar part del magisteri de 
l’Església.

Cloenda del Sínode dels Bisbes



CONFERÈNCIES A LES PARRÒQUIES DE TARRAGONA CENTRE 
AMB MOTIU DE L’ANY DE LA FE

Avui ens fem ressò d’una experiència concreta 
en ocasió de l’Any de la fe, esperant que en 

els propers suplements puguem compartir-ne 
d’altres des d’arreu de l’arxidiòcesi. Es tracta 
de la convocatòria feta per les parròquies de 
l’arxiprestat de Tarragona Centre.

S’han organitzat dotze sessions prenent com a 
base de cadascuna d’elles un dels dotze articles del 
Credo apostòlic. Un vespre de cada mes, menys 
els dos d’estiu, s’anirà a una parròquia diferent 
per a fer-hi una sessió d’una hora de durada que 
constarà de l’acolliment i la presentació de la 
parròquia per part dels amfitrions, una pregària, 
unes notícies breus sobre la marxa de l’Any de 
la fe, i la conferència pròpiament dita. En tres 
ocasions, corresponents a l’Advent, la Quaresma 
i abans de l’estiu, prendrà forma de recés. Canvia 
el dia, que és en diumenge a la tarda, i la durada, 
que s’allarga fins a un parell d’hores. Això permet 
una reflexió pausada, una estona llarga de pregària 
i una convivència més intensa.

Està previst que la darrera conferència tingui lloc 
just abans de cloure l’Any de la fe i, en el marc de la 
Catedral, vagi acompanyada d’un concert amb la 
interpretació musical del Credo, siguin diversos 
fragments, siguin versions d’autors diferents.

Tots anem d’una parròquia a l’altra; ens convidem 
i ens acollim mútuament. Sense perdre de vista que 
una parròquia no és només l’església parroquial, 
sinó la comunitat de fidels. Ho fem així perquè, al 
mateix temps que un acte personal, la fe és un acte 
comunitari. I comunitari vol dir d’Església, no de 
grups que podem arribar a tancar-nos. I al mateix 
temps exigeix la responsabilitat social del que es 
creu, per això volem estar oberts a l’entorn social 
sense perdre la nostra pròpia identitat, tal com 
llegim en el número 10 del document Porta fidei 
(PF).

Quins són els objectius que ens proposem?

Seguint les indicacions de Benet XVI a la carta 
apostòlica Porta fidei, volem:

• Ajudar a redescobrir el camí de la fe per a 
il·luminar l’alegria i l’entusiasme renovat de 
l’encontre amb Crist (cf. PF 2).

• Invitar-nos i invitar a una autèntica i renovada 
conversió al Senyor, a un compromís eclesial més 
convençut en favor d’una nova evangelització i 
tornar a trobar l’entusiasme de comunicar la fe 
(cf. PF 6-7).

• Intensificar la reflexió sobre la fe perquè 
l’adhesió a l’evangeli sigui més conscient i 
vigorosa, redescobrint els continguts de la fe i 
reflexionant sobre l’acte mateix de creure, per a 
adherir-nos amb la intel·ligència i la voluntat al 
que proposa l’Església (cf. PF 8-9-10).

Com ens adrecem als feligresos per a motivar-
los?

Convé que persones diferents s’hi sentin 
convocades, més enllà d’aquells que ja són 
habituals a seguir aquest tipus d’activitats 
formatives. Per això llencem una crida:

• Als parroquians d’allà on es faci la conferència 
els diríem que s’ho sentin propi, que valorin allò 
que es fa a casa, que hi assisteixin i acullin els 
altres.

• Quan es tracta d’anar a una altra parròquia: 
saber anar a casa de l’altre, no he de pensar 
que perquè ho fan en una altra parròquia ja no 



TESTIMONIS, AVUI

L’11 d’octubre d’aquest any 2012 ha estat una 
data important per a l’Església i per a tots els 

creients que sentim que en formem part, ja que el 
papa Benet XVI, per commemorar el 20è aniversari 
de la publicació del Catecisme de l’Església 
catòlica i el 50è aniversari de l’obertura del concili 
Vaticà II, ens ha demanat als catòlics en la carta 
apostòlica Porta fidei que dediquem un any sencer 
a viure i aprofundir en la nostra fe.

I ens podem preguntar, ¿com, nosaltres, podem 
fer-ho en uns moments tan complicats i difícils, en 
què sembla que el prioritari és sobreviure al dia a 
dia, en un món que es presenta ràpid, dispers i en 
moltes ocasions egoista?

Per a mi, viure i crèixer en la fe és una 
responsabilitat que he tingut com a cristiana ja des 
de petita, i que ha anat evolucionant a poc a poc 
al llarg de la meva existència, però que he viscut 
més intensament en aquests darrers anys. Perquè, 
com totes les coses importants de la vida, un aprèn 
a valorar-les més fàcilment des de la maduresa. 
Cal que tinguem present que la fe és un do gratuït 
de Déu que va creixent a mida que l’aprofundim 
i aprenem a «mimar-la». Aquest fet comporta un 
canvi en les nostres vides, passem d’estimar-nos a 
nosaltres mateixos a obrir-nos i estimar els altres, 
amb tot el que això implica de sacrifici i donació, 
però sempre veient-se recompensat amb més 
estimació i alegria.

Un moment decisiu, que va donar lloc a l’inici de la 
meva maduresa cristiana, se’m va presentar al pati 
de l’escola on treballava com a mestra. Allí, parlant 
i preguntant a una companya com havia arribat 
a ser professora de religió —assignatura que ella 

impartia—, em va 
contestar amb una 
resposta que no 
em va deixar ni passiva ni molt menys indiferent: 
«Perquè des de sempre he estimat Déu, i per tant, 
necessito conèixer-lo millor per tal d’apropar-
m’hi. Això és el que intento fer cada dia i ho vull 
transmetre als qui m’envolten.» Jo també volia 
conèixer Crist de debò, d’una altra manera, sentir-
lo més proper, fer-lo partícip de la meva vida. I 
com, em preguntareu?

Doncs des de la senzillesa, amb l’estimació, la 
pregària, amb la humilitat que significa el sol fet de 
sentir-me que formo part de la seva gran família, 
on tots hi tenim un lloc assignat. I des de l’alegria 
que això suposa, intento transmetre la fe als qui 
m’envolten; moltes vegades conscientment, 
d’altres inconscientment, sempre des del meu 
paper d’esposa, mare, alumna, mestra, companya, 
amiga…; a qualsevol lloc i en qualsevol moment. 
Perquè tots i cadascun de nosaltres estem cridats a 
donar testimoniatge de la nostra fe en el paper que 
ens ha tocat viure dins de la gran familia cristiana 
de la qual formem part. Així, «redescobrint el camí 
de la fe viurem l’adhesió a l’evangeli de forma més 
conscient i vigorosa», com ho escriu el papa Benet 
XVI a Porta fidei.

Cristina Sancho Pelegrí

Jo també volia conèixer Crist de debò?

m’afecta a mi; en la vida de cada dia també donem 
importància a anar a visitar els amics i deixar-nos 
acollir per ells.

• De cara a aquells que potser no se’ls acudiria 
mai anar a les conferències: els feligresos més 
vinculats a la parròquia els podrien convidar. És 
allò de… «perquè no véns amb mi?»

• A aquells que pertanyen a l’Església a través 
d’un grup, moviment o institució: voldríem 
dir-los que és una ocasió per a obrir-se, amb el 
benentès que el grup de referència els dóna un bon 
acompanyament, han de pensar que fora del seu 
grup habitual també hi poden trobar alguna cosa 
bona.

• També les comunitats religioses hi són 
convidades, unint-se així als laics i als preveres de 
les parròquies.

A hores d’ara ja portem fetes dues conferències 
que han estat seguides per un bon nombre 
de persones. Ens han acollit de moment les 
parròquies de Sant Pau i de la Santíssima Trinitat. 
I estem preparant un recés d’Advent que tindrà 
lloc la tarda del diumenge dia 2 de desembre al 
Santuari de la Mare de Déu de Loreto.
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que des de tota l’eternitat existeix i és la causa de tot, 
el qual diu: “No tinguis déus estrangers”, és a dir, déus 
nous, i “no adoris cap déu estranger” (Salm 80,10), 
perquè res del que és nou no és Déu. “Són nous”, és dit 
(Dt 32,17); això vol dir que han estat fets. La naturalesa 
divina, en efecte, existeix com a única, existeix des de 
tota l’eternitat i no en necessita cap altra per a existir, 
sinó que ella mateixa és la causa de tot; i, per això, Déu 
és únic i allò que ha estat fet no pot, per naturalesa, ser 
Déu, perquè ha estat fet per un altre. Per altra banda, 
totes les criatures reconeixen com cal llur creador, que 
és Déu en veritat, ja que d’ell tenen l’existència: i per 
això, totes han de donar-li gràcies, perquè del no-res, 
per la seva benevolença i per l’autoritat del seu poder 
va fer que existissin» (Teodor de Mopsuèstia, Homilies 
catequètiques I, 14 i 16).

Teodor, nascut a Antioquia pels volts de l’any 350, 
era un cristià format al si de l’escola exegètica 

antioquena. La major part de les seves obres literàries 
van ser comentaris a llibres de la Sagrada Escriptura. 
Va ser consagrat l’any 392 bisbe de Mopsuèstia (regió 
de Cilícia, a l’actual Turquia) i va morir el 428. Quan 
encara era prevere a la ciutat d’Antioquia, va rebre del 
seu bisbe l’encàrrec de la predicació i de la preparació 
dels catecúmens per al baptisme. Les Homilies 
catequètiques, compostes entorn de l’any 385, van ser 
fruit d’aquesta comanda. Són setze homilies que 
formen un cicle complet de predicació prebaptismal: 
les primeres deu homilies expliquen el símbol de la 
fe, de les homilies onze a la setze el parenostre, el 
baptisme i l’eucaristia.

«“Crec en un sol Déu, Pare totpoderós.” Considereu, 
doncs, de quina manera els nostres benaurats Pares, ja 
en la primera frase de la veritable professió de fe en un 
sol Déu Pare, van ser amatents a apartar-nos de l’error 
del politeisme. Aquesta frase concorda perfectament 
amb tot l’ensenyament de l’Antic Testament. Els 
nostres Pares ens han transmès una doctrina perfecta, 
que ens diferencia del paganisme, a nosaltres que hem 
estat iniciats en la religió. Aquesta doctrina allunya de 
l’error politeista els qui s’hi sotmeten, ensenyant-los 
que no són ni nombroses ni diferents les naturaleses 
de la divinitat; sinó que en Déu hi ha una única 
naturalesa, que existeix des de tota l’eternitat i que 
és la causa de totes les coses. Aquest és Déu, i fora 
d’ell no hi ha cap altre Déu. El qui existeix des de tota 
l’eternitat i és la causa de totes les coses, aquest és 
Déu. I el qui no és així no és pas Déu per naturalesa, 
sinó obra de Déu, que és l’únic a qui és propi de crear 
totes les coses del no-res. Segons el pagans, els déus 
són nombrosos; n’hi ha de joves i de vells, n’hi ha que 
tenen un determinat poder i d’altres que en tenen 
un altre, uns desapareixen, d’altres s’hi afegeixen, 
i és perquè tenen naturaleses nombroses. L’Antic 
Testament ens ha ensenyat a deslliurar-nos de tot això 
per mitjà dels profetes que van parlar per l’Esperit 
Sant: “Tots els déus dels gentils són engany” (Salm 
95,5), i no són déus, perquè només hi ha un sol Déu 

TEXTOS DELS PARES DE L’ESGLÉSIA

PREGÀRIA PER L’ANY DE LA FE

Santa i vivificant Trinitat,
unitat d’amor i amor sense límits,
manifestada en el Pare que ens ha creat,
en el Fill que ens ha redimit
i en l’Esperit que ens santifica.
Renovem la professió de fe en vós.
Creiem en vós, us estimem a vós i us esperem a vós.
I nosaltres,
cristians de la santa i beneïda Església de Tarragona, 
ornada per la sang dels màrtirs,
des de sant Fructuós fins als nostres dies, 
renovem la nostra fe cristiana
que vam rebre de l’Església, la nostra mare.
Ens volem convertir de tot cor en heralds
de l’evangeli de Jesucrist, el vostre Fill,
i volem ser dòcils a l’Esperit Sant,
de tal manera que la nostra Església,
humil i adoradora del vostre Misteri d’amor,
esdevingui signe de comunió,
porta de la fe i llar de germans,
perquè els homes
entrin en el coneixement de la redempció del Crist,
visquin en la comunió de la fe veritable
i siguin salvats de les seves tenebres.
Que no ens avergonyim mai, oh Déu nostre,
de la Creu de Crist, en el qual tenim la salvació.
Que ens hi ajudi santa Maria,
la primera que portà la benaurança de la fe.
Creiem en vós, Senyor, però augmenteu la nostra fe.
Us ho demanem, oh Trinitat vivificant,
que sou el sentit de tot
i la nostra plenitud en aquest món i en l’altre.
Us demanen que la vostra gràcia ens precedeixi i ens ajudi
i que no cerquem altra glòria que la vostra,
Déu veritable i etern.

Teodor de Mopsuèstia


