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CADERNO III 
 
 
Preséntanse as achegas que recibimos ata a data (10/6/2015) dos distintos 
grupos sinodais. Entre paréntese indícanse os grupos que, dun modo ou 
outro, coinciden na proposta. Para poder avaliar axeitadamente o número 
de tales achegas, téñase en conta que recibimos 16 da Vigairía de Coruña, 
27 da de Santiago e 28 da de Pontevedra, ademais dun grupo de ámbito 
non territorial, o cal contabiliza 73 comunicacións en total. 
 
Á hora de recoller as suxestións, unificamos aquelas que nos parecían 
esencialmente semellantes, aínda que, como é lóxico, variase a redacción. 
Esperamos non ter interpretado máis ou menos do dito. 
 
Algunhas das propostas saen por completo das competencias do sínodo 
diocesano, ben sexa porque afectan a unha lexislación de rango superior, 
ben por outras razóns. Malia iso, non as excluímos deste resumo, pois 
tamén son índice do que se respira nas nosas comunidades. 
 
Tampouco suprimimos algunhas achegas minoritarias que se expresan en 
sentido contrario a outras claramente maioritarias. Posto que estamos 
aínda nun proceso de preparación, e non de decisión, os números teñen 
un valor relativo, e é bo escoitar a voz das minorías, pois non poucas veces 
estas achegan perspectivas que doadamente nos escapan. 
 
Procuramos recoller todas as suxestións que se nos presentaron, polo 
menos na súa esencia. A tarefa non foi doada, xa que algúns grupos foron 
contestando ás preguntas ofrecidas para a reflexión, en lugar de concretar 
as súas propostas. Fixémolo o mellor que puidemos. Se, a pesar diso, algún 
grupo notase que algunha idea formulada non foi axeitadamente recollida, 
non ten máis que indicárnolo, para que sexa tido en conta. 
 
A todos os que están a participar activamente neste camiño sinodal, 
moitas grazas de parte da diocese compostelá. 
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FICHA 1. IGREXA E FRATERNIDADE 
 
 Crear unha Igrexa diocesana sinxela e acolledora, da que todos nos 

sintamos membros activos e non meros espectadores sen dereitos 
(41). 

 Maior información sobre as normas eclesiásticas (27). 
 Suscitar entre os fieis un sentido máis misioneiro e convencer o 

bautizado de que ten que evanxelizar (18). 
 Crear grupos parroquiais que se encarguen de visitar as familias con 

este sentido misioneiro (4). 
 Dar aos laicos unha maior responsabilidade nas distintas tarefas 

pastorais (17). 
 Que as mulleres e os mozos teñan unha maior presenza en postos 

de responsabilidade da Igrexa (8). 
 Aplicación igualitaria das normas por parte de todos os sacerdotes 

(10), deixando unha marxe de liberdade aos párrocos para que 
decidan sobre casos concretos (3). 

 Fomentar a comunicación entre ministros ordenados e fieis (11). 
 Que os sacerdotes miren os laicos nun plano de igualdade (2). 
 Educar dende o seminario para non ser "xefes", senón servidores. 

Modelar o seminarista no bo carácter e o talante (5). 
 Promover a unidade de actuación entre os párrocos (3). 
 Que as normas non afoguen o sentido do Evanxeo (3). 
 Creación de escolas parroquiais de formación que sexan a canle 

para o cambio de mentalidade que necesita a Diocese (2). 
 Celebrar anualmente unha asemblea ou reunión parroquial para 

informar e escoitar (2). 
 Que o principal papel do arcipreste sexa o de unificar criterios entre 

parroquias (1). 
 Que se apoie a continuación dos grupos sinodais como espazo 

permanente de reflexión e de elaboración de propostas pastorais 
(1). 

 Creación de grupos cristiáns nas redes sociais (1). 
 Maior control das manifestacións públicas de bispos e cardeais, que 

representan a todos os que formamos a Igrexa, pero non sempre 
coinciden coas nosas opinións (1). 

 Que os bispos sexan elixidos polo pobo (1). 
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FICHA 2. A IGREXA DIOCESANA 
 
 Maior proximidade da figura do bispo (33). Que visite as parroquias 

con máis frecuencia, posto que así pode coñecer os problemas máis 
de preto (15). 

 Ofrecer máis información sobre os plans pastorais (23). Aproveitar 
para iso as posibilidades que ofrecen as novas tecnoloxías (2). 

 Ofrecer máis información sobre a Diocese e o seu funcionamento 
(21). 

 Maior representación dos fieis na organización e toma de decisións 
da Igrexa diocesana (16). 

 Valorar a posibilidade de reestruturar a Diocese en unidades 
pastorais e organizar en función diso a catequese e a administración 
de sacramentos (16). 

 Que as parroquias dean unha maior acollida aos movementos 
eclesiais e que estes enriquezan e dinamicen co seu carisma a vida 
parroquial, pero sen tratar de impoñer as súas ideas e costumes 
(14). 

 Que a Diocese teña unha estrutura aberta, sinxela, acolledora e 
accesible ao coñecemento dos fieis (13). 

 Substituír os cargos administrativos e de xestión por persoal 
especializado, deixando aos sacerdotes máis tempo para a atención 
pastoral (12). 

 Reconsideración litúrxico-pastoral que propicie a participación e 
actualización, para dar á sociedade de hoxe en día respostas 
axeitadas e coherentes (5). 

 Crear un organismo diocesano que se responsabilice da formación 
de equipos de catequistas que preparen e axuden a nenos e adultos 
no seu camiño de fe (5). 

 Aumentar a presenza da Diocese nos medios de comunicación e 
aproveitar todas as posibilidades que ofrecen as novas tecnoloxías 
para a evanxelización (4). 

 Promover unha vivencia efectiva da unidade e comuñón nas 
distintas comunidades diocesanas (3). 

 Que o arcebispo amoeste e releve do seu cargo con dilixencia a 
aqueles membros da curia e o cabido que non actúen conforme ao 
bo facer evanxélico (3). 

 Creación de grupos coa misión de achegar a voz do bispo aos fieis a 
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través de reunións e publicacións sinxelas (3). 
 Implantación nas parroquias do movemento de Acción Católica (2). 
 Que haxa un bispo auxiliar en Coruña e outro en Pontevedra(2). 
 Eliminar da catedral ritualismos anacrónicos, pouco acolledores, 

fastosos e rancios (2). 
 Maior control nas entradas e saídas de diñeiro da catedral (2). 
 Eliminar o excesivo protocolo das celebracións da catedral (1). 
 Que nas portas de acceso á catedral destaquen máis as mensaxes de 

acollida que as prohibicións (1). 
 Que continúe o acceso gratuíto á catedral de Santiago(1). Que se 

poñan máis bancos (1). 
 Orientacións claras da Diocese en relación á celebración de enterros 

e funerais (1). 
 Maior proximidade e acollida dos fieis cara ao bispo (1). 
 Establecer un tempo de atención telefónica ou por correo 

electrónico do bispo cos fieis (1). 
 Que a residencia habitual do bispo auxiliar se fixe enCoruña(1). 
 Aproveitar máis a presenza do bispo nas confirmacións e festas 

especiais para favorecer o contacto entre el e as parroquias. Facer 
coincidir a visita do bispo coa asemblea parroquial (1). 

 Permanencia dos grupos sinodais e recoñecemento destes como 
ámbitos de escoita do pobo de Deus e de comuñón entre os 
diferentes niveis diocesanos (1). 

 Maior control do bispo sobre os párrocos (1). 
 Que o bispo comece os seus discursos e homilías dicindo 

unicamente "queridos irmáns en Cristo", aínda que poida parecer 
descortés ou ir en contra das normas cerimoniais (1). 

 Considerar a posibilidade de dividir a Diocese en dous (1). Dividila 
en tres:Coruña,Santiago e Pontevedra(1). 

 Presenza do vicario de zona nas parroquias para coñecer a súa 
situación e dar un maior sentido de unidade (1). 

 Organizar xornadas comunitarias de encontro cos relixiosos (1). 
 Concentración dos seminarios de Galicia (1). 

 
 
FICHA 3. A PARROQUIA 
 
 Maior participación dos laicos nas celebracións e asuntos da 
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parroquia (22). 
 Creación urxente en todas as parroquias de organismos 

fundamentais: consello de pastoral, consello económico, equipo de 
liturxia,Cáritas, equipo de catequese, equipo de atención a 
enfermos, etc. (26). 

 Maior coordinación e colaboración entre as parroquias, mantendo 
sempre a personalidade propia de cada unha delas (21). 

 Manter a organización por parroquias, posto que a xente maior non 
pode desprazarse a outros lugares (17). 

 Naqueles casos en que sexa preciso, optar pola concentración ou 
alternancia de parroquias con moderación e previsión (16). 

 Maior unidade, claridade e homoxeneidade na aplicación das 
normas do dereito en cada parroquia (9). 

 Fomentar a figura do diácono permanente e a súa presenza nas 
parroquias (9). 

 Maior proximidade dos párrocos (6). 
 Que non se multipliquen as celebracións onde haxa pouca 

participación de fieis (5). 
 Organizar máis actividades dirixidas aos mozos e os maiores (5). 
 Celebracións conxuntas de varias parroquias (4). 
 Recuperación da figura do acólito (3). 
 Que se leve a cabo un cambio profundo nos modelos pastorais, xa 

que é antihumano, anticristián e tremendamente inxusto que 
sacerdotes anciáns teñan que "cargar" sobre as súas costas a 
atención de varias parroquias (3). 

 Transformar os grupos sinodais das parroquias en consellos 
pastorais (3). 

 Desvincular o papel do laico na Igrexa da crise de vocacións ao 
sacerdocio (1). 

 Desenvolver plans pastorais nas parroquias (1). 
 Esixir aos párrocos unha formación permanente que lles axude na 

reciclaxe necesaria para vivir día a día a súa fe (1). 
 Eliminar o costume de que varios sacerdotes acudan á celebración 

dos funerais (1). 
 Non mesturar os asuntos civís coa parroquia (1). 

 
 
 



 

    Sínodo Diocesano 
   Archidiócesis de Santiago de Compostela 

 
 

 

6 

 

FICHA 4. A COMUÑÓN DE BENS 
 
 Promover a atención preferente aos máis pobres, necesitados e 

enfermos (12). 
 Presenza deCáritasen todas as parroquias (11). Maior transparencia 

nesta institución mediante a publicación periódica das súas contas a 
nivel parroquial (1). 

 Ter en conta a pobreza de fe e de valores humanos e cristiáns (10). 
 Que moitas casas reitorais baleiras se ofrezan como vivenda a 

familias pobres (9). 
 Creación de grupos parroquiais de laicos que se ocupen de coñecer 

as necesidades da súa zona mediante visitas e un trato persoal que 
xere confianza (7). 

 Que sexan laicos os que se ocupen da defensa do patrimonio 
inmobiliario e de servidumes en perigo de perderse (3). 

 Que a Igrexa faga oír a súa voz ante as inxustizas sociais 
(desafiuzamentos, explotación laboral e corrupción, etc.) (3). 

 Que a xerarquía predique a humildade e a sinxeleza co exemplo da 
súa vida (3). 

 Intentar crear postos de traballo ou cooperativas para paliar o paro 
e dignificar a persoa (1). 

 Que os párrocos non vivan miseramente, pero tampouco mellor que 
o máis rico dos fregueses, pedindo continuamente diñeiro para 
cubrir as necesidades da parroquia (1). 

 Creación de bancos de tempo para acompañar e axudar as persoas 
soas (1). 

 Abordar o problema da mendicidade na porta das igrexas (1). 
 Creación nas parroquias de locais destinados a atender a todas 

aquelas persoas que o necesiten. Que esta axuda non sexa un 
meroasistencialismo, senón que estea orientada á promoción 
integral de cada individuo (1). 

 
 
FICHA 5. FINALIDADE E USO DOS BENS ECLESIÁSTICOS 
 Maior transparencia nos asuntos económicos (20). 
 Maior retribución para os sacerdotes (16). 
 Establecer un sistema de cotas para axudar economicamente á 

parroquia e aos axentes de pastoral (15). 
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 Profesionalización da administración dos bens da Igrexa, con dous 
obxectivos: descargar os sacerdotes de problemas e optimizar 
recursos (13). 

 Que en cada parroquia actúe verdadeiramente o consello 
económico (8) e se cree naquelas que non dispoñan del (9). 

 Manter o sistema mixto de estipendios e achegas voluntarias (8). 
 Elaborar un plan diocesano de optimización do uso de bens 

inmobles (7). Promover a concesión destes por un período de 
tempo. Que o gasto das obras corra a cargo dos inquilinos. Deste 
modo, o patrimonio manteríase en bo estado e o beneficio podería 
reverter nas propias comunidades parroquiais (3). 

 Poñer en venda ou aluguer aqueles inmobles que non estean a ser 
utilizados (14). 

 Non vender ningún inmoble (1). 
 Desvincular o económico das celebracións litúrxicas, de tal maneira 

que desapareza a idea de estar "a pagar polos sacramentos" e de 
"abuso" en determinados lugares (5). 

 Cobrar unicamente polos actos administrativos (2). 
 Que os estipendios pola celebración dos sacramentos sexan 

voluntarios e sen un prezo fixo (2). 
 Crear consellos económicos en cada unha das vigairías, nas 

institucións diocesanas e na catedral (3). Establecer unha normativa 
para intervir cando nunha parroquia os gastos superen unha 
determinada cantidade (1). 

 Non descoidar economicamente os diáconos permanentes (1). 
 Promulgación dunha normativa reguladora dos cemiterios (1). 
 Desvincular a Igrexa da "mafia" montada polas funerarias (1). 
 Que os seminaristas reciban polo menos unha formación elemental 

en microeconomía (1). 
 Que a Diocese se ocupe da subsistencia dos familiares que estiveron 

ao coidado de sacerdotes (1). 
 Contratar persoas laicas só en caso de necesidade, dando prioridade 

ao voluntariado (1). 
 Unificación dos criterios económicos das celebracións litúrxicas (1). 
 Reducir gastos que non sexan necesarios e destinar ese aforro a 

necesidades reais e concretas (1). 
 Crear espazos parroquiais e diocesanos para nenos, mozos e persoas 

maiores (1). 


