A ORACIÓN DO SÍNODO
Adsumus, Sancte Spiritus

Quen están
convidados
a participar
É moi importante asegurar
a participación do maior número
posible de persoas, para escoitar
a voz viva de todo o Pobo de Deus.
É imprescindible facer un gran esforzo
para chegar activamente ás persoas
onde elas se atopan,
especialmente aquelas que a miúdo
son excluídas ou que non participan
na vida da Igrexa.
Hai que conseguir a participación
de pobres, marxinados, vulnerables
e excluídos para escoitar as súas voces
e experiencias.
O proceso sinodal debe ser sinxelo,
accesible e acolledor para todos.

Estamos diante túa, Espírito Santo,
reunidos no teu nome.
Ti que es o noso verdadeiro conselleiro:
ven a nós, apóianos,
entra nos nosos corazóns.
Ensínanos o camiño,
móstranos como alcanzar a meta.
Impide que perdamos
o rumbo como persoas
febles e pecadoras.
Non permitas que
a ignorancia nos leve por falsos camiños.
Concédenos o don do discernimento,
para que no deixemos que as nosas accións
sexan guiadas por prexuízos e
falsas consideracións.
Condúcenos á unidade en ti,
para que non nos desviemos do camiño
da verdade e a xustiza,
senón que na nosa peregrinaxe terreal
nos esforcemos por alcanzar a vida eterna.
Isto pedímoscho a ti,
que obras en todo tempo e lugar,
en comuñón co Pai e o Fillo
por sempre eternamente. Amén.

Ven para
camiñar
xuntos
Participa
no Sínodo
coa túa diocese
Email: sinodo21_23@archicompostela.org

O proceso do Sínodo ten tres fases.
A primeira delas desenvólvese nas Igrexas diocesanas e as comunidades cristiás.
A segunda ten un alcance continental.
Finalmente terá lugar o Sínodo da Igrexa universal.

A
Comeza en Roma os días 9 e 10 de outubro de 2021. Unha semana despois,
todas as Igrexas diocesanas comezarán o seu percorrido sinodal ata abril de 2022.
Parroquias, comunidades relixiosas, movementos, grupos de fieis traballarán
o documento preparatorio ofrecido polo Sínodo.

O Sínodo é unha invitación para que todas
as dioceses emprendan un camiño
de profunda renovación inspirada
pola acción do Espírito Santo.
Trátase dun proceso de escoita,
diálogo e discernimento aberto
a todos.

O obxectivo é dar resposta
a unha pregunta principal:
Como se realiza hoxe na Igrexa o
"camiñar xuntos", a sinodalidade?
Que pasos convídanos a dar o Espírito
para crecer no noso camiñar xuntos?

Para responder a esta cuestión búscase
a participación e a escoita profunda
de todo o Pobo de Deus.
Como cada diocese ten as suás peculiaridades,
deberá atopar camiños propios
e creativos para buscar, promover e
recoller os froitos do proceso.

A
Dará comezo en setembro de 2022 e prolongarase ata marzo de 2023.
As achegas e conclusións recollidas en todas as dioceses serán ofrecidas
nun documento de traballo, no ámbito de sete zonas xeográficas. A súa
reflexión e as súas achegas recolleranse nun novo instrumentum laboris
que se ofrecerá ao Sínodo dos bispos.

A
En outubro de 2023 terá lugar en Roma a XVI Asemblea Xeral do Sínodo dos Bispos.
Será a fase final deste Sínodo que involucra a todo o Pobo de Deus. A partir de aí,
as conclusións son devoltas ás Igrexas particulares para incorporalas ao modo de ser
da Igrexa e continuar este camiñar xuntos.

Interésache coñecer máis?
https://www.synod.va/es.html
https://www.laicos.conferenciaepiscopal.es/sinodo/
https://www.pastoralsantiago.org/sinodo21_23

