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Na parroquia de San Xurxo de Mogor constituíuse un grupo sinodal dentro 

dun grupo máis grande de persoas que xa participaban no chamado Grupo de 

Evanxelización da parroquia e que viña tendo costume de reunirse, unha vez cada 

quince días, despois da Misa da tardiña. 

 

Eles din: 
 

Centrarnos nos cadernos do Sínodo supuxo un esforzo grande porque as 

cuestións resultáronnos difíciles, lonxanas da nosa realidade... Hai que ter en 

conta que somos personas maiores e, en xeral  con poucos estudos pero, a pesares 

diso, estamos seguros de que facemos Sínodo porque facemos Comunidade. 

 

Estas xuntanzas cambiaron a nosa relación coma veciños: pasamos de 

simplemente saudarnos a ser familia e facer convivencia entre nós… Cando pasa 

tempo, no verán ou por outras circunstancias,  sen reunirnos estamos desexando 

que chegue o día da reunión para estar xuntos… 



 

 

 

O máis importante de todo isto non está nas tarefas que nos dan nos papeis 

para pensar. O máis importante é que, no grupo, preocupámonos uns polos outros, 

compartimos as nosas penas e alegrías e celebramos as cousiñas cotiáns que fan 

Igrexa, incluso celebramos os aniversarios de cada un con agasallos e galletiñas... 

 

No grupo, ó reflexionar nos Temas, obríganos a respectar outras maneiras de 

pensar, aínda que nos sentímos febles á hora de facer propostas, xa que somos 

xente de idade e iso do Sínodo quédanos como a moita altura, como se non fose 

para nós… Menos mal que temos ó noso párroco que nos explica a maioría das 

cousas para que as entendamos e podamos reflexionar e dar solucións ó que se nos 

propón … 

 

Parécenos moi positivo todo o que se faga para mellorar a Igrexa pero 

tamén estamos vendo como cada ano hai menos nenos na Catequese e menos 

participación e interese na vida relixiosa da Parroquia... E, pensamos: para quén 

estamos a facer propostas..? 

 

Hai que dicir que, se aínda hoxe en día hai Igrexa, é pola presenza e 

xenerosidade das mulleres, que traballamos en todo: dende limpar e poñer flores 

ata coidar da caridade na Parroquia e preocuparnos da formación propia e das 

nosas familias… 

 

Nós non sabemos en que quedará isto do Sínodo e a maioría de nós xa non 

estaremos para ver o final pero, dende aquí, dende Mogor, rezamos e traballamos 

todos os días para que a nosa Igrexa sexa un pouquiño mellor... 

 

No grupo sempre rematamos en Xuño cunha cea fraternal…¡Estades 

convidados! 
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