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Noë l 2022 

Chë rës Sœurs,  

“Mais lorsqu’est venue la plénitude des temps, Dieu a envoyé son Fils, né d’une femme et 

soumis à la loi de Moïse, afin de racheter ceux qui étaient soumis à la Loi et pour que nous 

soyons adoptés comme fils.” (Ga 4, 5)  

A la plë nitudë dës tëmps, un bond incroyablë fut accompli dans 

l’histoirë du salut. Marië conçut lë Vërbë dë Diëu par la puissancë dë l'Esprit-

Saint qui fut a  son tour offërt a  l'humanitë  commë don incommënsurablë ! 

Tël fut biën lë « parcours synodal » initië  par lë Fils dë Diëu. En cëttë pë riodë 

dë Noë l, prënons lë tëmps dë contëmplër cë mystë rë insondablë dë l’Amour 

infini dë Diëu pour nous. 

Chacunë d’ëntrë nous a ë të  sënsibilisë ë ët pëut-ë trë activëmënt 

impliquë ë ën E glisë dans lë procëssus synodal qui culminëra avëc lës dëux 

sëssions dë la XVIë Assëmblë ë gë në ralë ordinairë du Synodë dës ë vë quës ën 

octobrë 2023 (du 4 au 29) ët octobrë 2024. Jë suis su r quë vous avëz 

ë galëmënt ë të  largëmënt informë ës dë l'objëctif, dës structurës, du 

procëssus ët dës autrës ë lë mënts caractë ristiquës dë cë Synodë sur la 

synodalitë . En prë vision dë notrë prochain Consëil dë Congrë gation dë 

fë vriër 2023 sur lë thë më : « Synodalitë  ët Vië Rëligiëusë », përmëttëz-moi dë 

rë flë chir avëc vous sur cë quë signifië ë trë unë përsonnë synodalë dans notrë 

vië quotidiënnë. Jë crois quë lë modë lë parfait pour nous dans cë 

chëminëmënt n'ëst riën d’autrë quë cëlui dë Marië. 

Marië portë ën ëllë toutës lës caractë ristiquës du chëmin synodal. 

Toujours ën COMMUNION avëc lë Diëu Trinë, ëllë s’ouvrit a  l'Amour du Pë rë, 

s'offrant dë tout cœur pour PARTICIPER a  l'œuvrë dë la rë dëmption, ën 
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grandë fidë litë  a  sa MISSION particulië rë dans lë plan dë Salut. Ellë incarnë 

lës vërtus a  imitër pour vivrë plëinëmënt lë chëmin dë la synodalitë  ën 

Congrë gation ët ën E glisë. 

Lë prëmiër aspëct dë Marië commë përsonnë synodalë së caractë risë 

par son ë coutë attëntivë ët son ouvërturë a  Diëu. Marië a rëmpli sa mission 

dë portër lë Christ au mondë. Ellë n'a pas sëulëmënt « ëntëndu », a  la lë gë rë, 

mais ëllë « a ë coutë  » Diëu « gardant prë ciëusëmënt toutës chosës pour lës 

më ditër dans son cœur » (Lc 2, 19). Son ë coutë ëst faitë d'attëntion, d'accuëil 

inconditionnël ët dë disponibilitë  totalë a  Diëu. Marië ëst aussi a  l'ë coutë dës 

ë vë nëmënts, attëntivë a  la rë alitë , ëllë më ditë ën son cœur pour saisir lë sëns 

profond dës chosës. Ellë a ë coutë  l’angë ënvoyë  commë mëssagër dë Diëu, 

ëllë a ë coutë  E lisabëth a  la Visitation, ëllë a ë coutë  la loi civilë ët a pris lë 

chëmin dë Bëthlë ëm pour lë rëcënsëmënt ; ëllë a ë coutë  lës ë trangërs, lës 

magës, lës bërgërs, ëllë a suivi lës lois rëligiëusës ët, prë sëntant Jë sus au 

Tëmplë, ëllë a ëncorë ë coutë  Simë on ët Annë. Pour dëvënir « përsonnë 

synodalë », marchons dans lës pas dë Marië ët ë coutons lë Sëignëur ën 

ouvrant nos portës a  l'Esprit-Saint ; dëmëurons attëntivës aux ë vë nëmënts 

ët prë tons attëntion aux përsonnës, ën particuliër aux plus dë favorisë s ët aux 

marginalisë s dë nos communautë s.        

Dans son mëssagë d'ouvërturë, lë Papë François nous dit : " lë Synodë 

nous offrë l'opportunitë  dë dëvënir unë E glisë a  l'ë coutë, dë sortir dë notrë 

routinë ët dë prëndrë unë pausë dans nos prë occupations pastoralës pour 

nous arrë tër ët discërnër, sous la mouvancë dë l'Esprit, dans l'adoration ët la 

prië rë"1 . Lë Papë a ën outrë notë  qu'ë trë unë E glisë a  l'ë coutë dans lës 

diffë rëntës partiës du mondë signifië "ë trë a  l’ë coutë dë nos frë rës ët sœurs 

dans lëurs ëspë rancës ët dans lëurs crisës dë la foi "2. La vë ritablë ë coutë në 

së fait pas sëulëmënt avëc lës orëillës, mais avëc lë cœur. En ë coutant dë cëttë 

manië rë, nous n'ëntëndons pas sëulëmënt dës mots, mais nous touchons aux 

sëntimënts, au plus profond dë l’ë trë. Dë plus, ë coutër lës autrës avëc lë cœur 

lëur fait sëntir qu'ils sont rëconnus ët non pas jugë s ët cëla lëur përmët dë 

s’ouvrir ët dë partagër lëurs ëxpë riëncës ët lëur chëminëmënt spirituël. 

 

 

1 Pape François, Message à l’ouverture du Synode, 9 octobre 2021.  

2 Ibid. 
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A  cë stadë, intërrogëons-nous honnë tëmënt sur la qualitë  dë notrë 

ë coutë. Prënons-nous lë tëmps d'ë coutër vraimënt Diëu dans la prië rë ? 

Notrë prië rë a-t-ëllë tëndancë a  la routinë ? La prië rë authëntiquë ëngëndrë 

l’ouvërturë a  l'action dë l'Esprit ët nous poussë a  la convërsion ët au 

changëmënt. Commënt ë coutons-nous nos Sœurs ën communautë  ët nos 

prochës dans l’apostolat ? Lës ë coutons-nous vraimënt avëc « l’orëillë dë 

notrë cœur » ? Përmëttons-nous a  l’autrë dë s'ëxprimër ouvërtëmënt ? 

Sommës-nous dës compagnons dë routë marchant dans la foi avëc cëux qui 

ont dës difficultë s ? Vivons-nous ën communautë  sans jugër ni condamnër 

nos sëmblablës ?  

Unë autrë caractë ristiquë dë Marië, fondamëntalë pour un 

chëminëmënt synodal ëst lë DIALOGUE. La Biblë nous rapportë lës mots dë 

Marië : a  l'Annonciation (Lc 1, 26-38), a  la Visitation avëc lë Magnificat (Lc 1, 

46-56), dans lë Tëmplë lors du rëcouvrëmënt dë Jë sus (Lc 2, 41-52) ët aux 

nocës dë Cana (Jn 2, 1-11). Lës parolës ët lës dispositions dë Marië dans cës 

rë cits nous laissënt ëntrëvoir unë fëmmë dë dialoguë. A  l'angë, a  qui ëllë 

dëmandë : " Commënt cëla va-t-il së fairë puisquë jë në connais pas d’hommë 

" (Lc 1, 34) Marië n'ëxprimë aucun scëpticismë ët në dëmandë aucunë 

prëuvë qui fërmërait toutë discussion ; au contrairë, par son intërrogation, 

ëllë ëntrë dans un dialoguë plus profond, lui përmëttant dë saisir quëlquë 

chosë dë grand ët dë mystë riëux. Marië nous rappëllë quë lë vë ritablë 

dialoguë ëxigë l’ouvërturë du cœur ën nous dë gagëant dë notrë agënda ët dë 

tout cë qui ëncombrë notrë vië, ën rompant avëc nos prë jugë s ët idë ës 

prë conçuës, ën libë rant notrë ësprit dë toutës rë ponsës ët solutions 

prë ë tabliës. 

Lë documënt du Synodë ë manant dë la Commission thë ologiquë 

intërnationalë sur la synodalitë , attëstë quë lë « dialoguë synodal » dëmandë 

couragë pour parlër ët pour ë coutër. Il në s'agit pas dë s'ëngagër dans un 

dë bat pour convaincrë avëc dës argumënts frë në tiquës, mais d'ëxprimër ët 

dë rëcëvoir tout cë qui sëmblë ë trë suggë rë  par lë Saint-Esprit pour lë biën 

commun (1 Co 12,7) 3 . En d'autrës tërmës, lë vrai dialoguë doit ë trë 

communion spirituëllë, ëmprunt d’amour, dë rëspëct, dë confiancë, dë 

sagëssë ët d’humilitë . Lë dialoguë në cëssitë dë në fairë « qu’un sëul cœur ët 

 

3 Commission Internationale Théologique, Synodalité dans la vie et la mission de l’Église, n°. 111. 
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qu’unë sëulë a më», ën ë vitant tout ësprit dë jalousië, dë rivalitë  ou dë 

compë tition. 

E valuons nos rëncontrës ou ë changës communautairës, ainsi quë 

notrë capacitë  a  dialoguër. Vivons-nous un vë ritablë dialoguë ou rëstons-

nous sous lë modë du dë bat ? Y a-t-il unë atmosphë rë d'ouvërturë ët dë 

rëspëct qui përmëttë a  chacunë “d'ëxprimër sës proprës opinions ët 

d'ëntëndrë cëllës dës autrës ? ”4 Participons-nous activëmënt ët partagëons-

nous ouvërtëmënt nos idë ës, nos points dë vuë sans craindrë d'ë trë rëjëtë ës ? 

Troisië mëmënt, Marië ën tant quë përsonnë synodalë ëst unë fëmmë 

dë SERVICE. Son humblë soumission dans sa rë ponsë a  l'angë Gabriël nous 

donnë l’oriëntation : « Qu'il më soit fait sëlon ta parolë » (Lc 2, 38). La më më 

attitudë ëst ëxigë ë pour nous, dans notrë mission au sërvicë dës autrës : « 

Sëignëur, ou  quë tu m’ënvoiës, j’irai. Donnë-moi la gra cë dë fairë ta volontë  

sans condition ». La visitë dë Marië a  sa cousinë E lisabëth nous rë vë lë la plus 

hautë formë dë sërvicë qui ëst cëllë dë guidër, dë conduirë a  Jë sus. Dans nos 

diffë rënts ëngagëmënts, nous dëvons nous aussi të moignër dë la prë sëncë du 

Sëignëur a  cëux quë nous rëncontrons. En toutës situations, Marië ëst 

ë galëmënt trë s attëntivë aux bësoins dës autrës. Aux nocës dë Cana, ëllë voit 

qu'il n'y a plus dë vin ët rë pond promptëmënt : la volontë  dë Diëu ëst rë ponsë 

aux bësoins dë cëux qui nous ëntourënt, ainsi, ou  quë nous soyons, rëstons 

attëntivës ët sënsiblës a  l’autrë.  

La synodalitë , commë l'ëxpliquë lë vadë-mëcum, “ëst un chëmin par 

lëquël l'E glisë pëut rëmplir plus fructuëusëmënt sa mission d'ë vangë lisation 

dans lë mondë, commë un lëvain au sërvicë dë la vënuë du Royaumë dë 

Diëu. ”5 Cë Procëssus synodal visë a  përmëttrë a  l'E glisë dë miëux të moignër 

dë l'E vangilë, ën së rëndant plus particulië rëmënt disponiblë a  cëux qui 

vivënt aux pë riphë riës socialës, ë conomiquës, politiquës, gë ographiquës ët 

ëxistëntiëllës. 

Mës Sœurs, ën cë tëmps dë gra cë, marchons avëc Marië, fëmmë 

d'ë coutë, dë dialoguë ët dë sërvicë, pour poursuivrë notrë chëmin synodal. 

Përsonnëllëmënt ët ën communautë , ëfforçons-nous dë changër d'attitudë,  

 

4 Livre de Vie n° 37 

5 Synode des Évêques, Vademecum pour le Synode sur la synodalité, septembre 2021.  
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dë cœur ët dë mëntalitë , apportant ainsi notrë pëtitë contribution pour aidër 

a  l’ë dification d’unë E glisë synodalë ou  chacun puissë së sëntir chëz soi. 

Commë l'a dit lë papë François : « Il në suffit pas d'avoir un synodë, il faut ë trë 

synodë ! » 

Chacunë dë nous a  la Maison Gë në ralicë, vous adrëssë sës vœux lës 

plus sincë rës pour un joyëux Noë l ët unë nouvëllë annë ë rëmplië dës 

bë në dictions du Sëignëur ! Puissë lë Christ Jë sus naî trë toujours ët toujours 

dans nos cœurs pour ba tir unë E glisë au sërvicë du Royaumë dë Diëu ! 

Avëc l'assurancë dë mon affëction ët dë mës prië rës. 

 

    

       

Supë riëurë Gë në ralë  

 


