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A l’inici d’un nou curs ens proposem unes prioritats pastorals amb la finalitat d’impulsar, iniciar o millorar algunes accions i propostes per exercir la nostra missió com a Església que fa camí a Girona, tenint molt present
la Paraula de Déu, el magisteri pastoral i la vida de les persones.
La missió permanent de l’Església –ja ho sabem– és anunciar l’Evangeli de Jesucrist, ensenyar i educar per
viure la vida cristiana, celebrar la fe amb els sagraments i donar-ne testimoni, estimant i servint les persones
en les responsabilitats que tenim, i per mitjà de les institucions que concreten la caritat i el servei, especialment als més necessitats.
Però vivim un temps en el qual cal afrontar els reptes que se’ns plantegen: crisi d’experiència de Déu, viure
pràcticament en l’oblit de Déu i de l’Evangeli de la Salvació, el materialisme i l’indiferentisme, la ignorància o la
no comprensió de la proposta cristina, el perill de perdre el sentit viu de la fe amb l’afebliment de la vida cristiana, manca de vinculació eclesial, necessitat de formació per comprendre el que creiem i per donar-ne raó...
Els reptes són una oportunitat, no per plegar veles, sinó per renovar-nos i oferir la proposta de Jesús –amb
convenciment, amb joia i coherència– com la millor per a la vida.
Anomenem pastoral la missió i acció de l’Església actualitzant avui la presència i l’acció de Jesucrist, el bon pastor, que va donar la seva vida per a la salvació de la humanitat. Per això en la nostra missió sempre partim de
Jesucrist per arribar a la vida de les persones o partim de la vida de les persones per arribar a Jesucrist.
Assumint la pauta de l’Evangeli, les exhortacions del papa Francesc, les prioritats d’altres cursos, i després
d’haver escoltat les propostes de les delegacions episcopals, dels nostres consells pastoral i presbiteral, i les
del col·lectiu d’arxiprestes i del consell episcopal, us ofereixo les següents propostes pastorals:

I.- PASTORAL DE LA MISERICÒRDIA
Llegint els evangelis amb deteniment, contemplant les persones que s’acostaven
a Jesús o a les quals ell s’apropava,
ens adonem que sovint, amb veu tímida o amb força, amb una fe més
dèbil o més ferma, demanaven
misericòrdia: «Senyor, tingueu
pietat de mi, del meu fill, de nosaltres!».
Els homes i dones del nostre
temps, fins i tot els més distants
o allunyats de la fe, malgrat la seva
indiferència cap a la religió, continuen experimentant en els seus
cors la necessitat de la misericòrdia.
Cada generació arrossega l’experiència
del mal i del pecat, però sobretot l’Església,
tots els cristians, hem de descobrir i discernir el
sofriment que acompanya el mal. Ens hem d’interessar
pel dolor i el sofriment de les persones. Jesús es deixava
interpel·lar pel sofriment, fins i tot mirant el pecador per
alliberar-lo. Jesús manifestava la seva preferència pels
pecadors: «No són els qui estan bons els qui necessiten
el metge, sinó els malalts. No he vingut per cridar els justos, sinó els pecadors» (Mc 2,17). L’Església ha de con-

tinuar amb aquesta opció, caminant amb els pecadors
per proclamar la misericòrdia de Déu. Recordem la
indicació precisa del papa Francesc, que som
«un hospital de campanya». Constatem la
necessitat de guarir les ferides pròpies i les dels altres. La misericòrdia
significa principalment això: curar
ferides.
1. Els responsables pastorals. Preveres, diaques, laics
amb missió pastoral, religiosos/es, catequistes, voluntaris en institucions eclesials...
hem de manifestar amb el
nostre tarannà i la nostra acció la misericòrdia de Déu.
2. El sagrament de la Penitència.
El sagrament de la misericòrdia és
el sagrament de la Penitència. Cal
oferir sempre que sigui possible un horari
de confessions, molt especialment en aquelles
esglésies que són més visitades. Alhora, a causa de
les dificultats que sovint es constaten, serà necessari oferir algunes catequesis quan sigui oportú.
3. Els malalts i els ancians. En les tasques pastorals
cal prioritzar la visita i l’atenció als malalts i als ancians. La manca de salut és una gran pobresa i una si-
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tuació en la qual retorna el record de moltes ferides
que s’han viscut. En aquesta etapa de la vida cal
el consol de la fe, l’oferiment de la misericòrdia de
Déu i els dons dels sagraments de la malaltia.
Les exèquies. En la celebració de les exèquies cal
manifestar la Bona Notícia de l’amor i de la misericòrdia de Déu. La pregària, la companyia i el consol
als familiars més propers són sempre un signe de
misericòrdia.
Les homilies. Subratllar, quan s’escaigui, l’amor i la
misericòrdia de Déu, sobretot en aquelles celebracions en què participen persones desvinculades de
l’Església o amb una comprensió insuficient de la fe
cristiana.

II.- PASTORAL DEL CARRER
Les exhortacions del papa Francesc ens conviden a ser
una Església en sortida que va a les perifèries. «Sortir»
i «anar» són els verbs principals. Aquestes indicacions
signifiquen que en bona mesura la nostra missió s’ha de
desenvolupar «al carrer», entre la gent, compartint les
seves alegries, les seves penes i dificultats. El que se’ns
proposa és una Església que trepitja els camins del món.
Cal estar atents a la vida concreta de les persones, a la
vida dels pobles, dels barris... i estar al seu costat, amb
una presència humil, testimonial, per compartir els fets
que succeeixen.
Una Església en sortida en la nostra realitat significa que
no només podem esperar que les persones vinguin a les
celebracions, a demanar algun sagrament o algun servei, sinó que ens cal anar a cercar-les i trobar-les en els
llocs on es va desgranant la seva vida.
Compartir la vida. Les comunitats parroquials, per
mitjà dels preveres, diaques, responsables de serveis pastorals... s’han de fer presents en aquelles
situacions de sofriment i alegria que viuen les persones en els pobles i en els barris.
2. Pregària i fets de vida. En les celebracions i en les
pregàries de la comunitat cal tenir sempre presents
aquells fets i situacions que afecten les persones,
per tal d’unir la vida amb la fe.
3. Aplecs i festes populars. Cada comunitat acostuma a celebrar popularment les seves festes tradicionals, en les
quals normalment se celebra l’Eucaristia. Tractem bé aquestes tradicions, valorem la
celebració cristiana, i fem que esdevinguin una
ocasió per recordar els trets
fonament als
de la proposta
evangèlica.
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III.- PASTORAL DE L’ACOLLIMENT
Una característica essencial de l’Església al llarg de tota
la seva història ha estat la seva capacitat d’acolliment.
Avui, més que mai, aquesta vocació fraterna ha de ser
exercitada i fer-se visible a creients i no creients.
Un bon acolliment és absolutament necessari per realitzar una pastoral adequada envers totes les persones que
tenen o poden tenir contacte amb l’Església i en cadascuna de les seves obres i institucions, com les parròquies, la
cúria, les delegacions, els col·legis, els centres hospitalaris i assistencials, els moviments i altres grups eclesials.
Tots els cristians hem de ser acollidors i hem d’estar
oberts a totes les persones que demanen el nostre servei, orientació o consell. L’acolliment és fruit i expressió
de l’amor a Déu i de l’amor al proïsme, que constitueix la
llei fonamental del nostre ésser cristià.
Per això és indispensable desenvolupar un estil de parròquia o comunitat acollidora en la qual tothom es pugui
trobar com a casa. Això demana tenir cura de l’acolliment desinteressat i càlid envers tothom que s’acosta a
la comunitat eclesial.
Acolliment en la petició dels sagraments. És necessari accentuar l’actitud d’acolliment dels cristians
que demanen a l’Església la celebració d’un sagrament. Es tracta d’un acolliment propi del bon pastor
que percep i s’acosta a la situació religiosa del germà
per comprendre’l i entendre millor les motivacions
més profundes de la seva petició. El diàleg acollidor
i respectuós, en el nivell de la fe, és absolutament
indispensable per establir una primera relació amb
aquestes persones, per evitar procedir d’una manera injusta o impròpia o no valorar adequadament els
sagraments de l’Església.
2. Acolliment en les celebracions de les exèquies.
L’experiència de la mort és una situació especial que
agraeix la presència del rostre acollidor de l’Església,
tot anunciant l’esperança en la resurrecció i en la vida.
3. Acolliment en el despatx parroquial. Cal informar
de les hores i dies que el mossèn està disponible per
rebre tothom. Sovint, les persones poden obrir el seu
cor amb motiu de la petició d’algun servei o de demanar oferir una missa per les seves intencions.
4. Acolliment de les famílies en situacions especials.
Convé atendre i acollir totes les famílies i, d’una manera
especial, les famílies «ferides» per qualsevol circumstància. Que experimentin la virtut de la misericòrdia,
que se sentin acompanyades i –si s’escau– dirigides al
Centre d’Orientació Familiar (COF) de la Diòcesi.
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IV.- PASTORAL DE
L’ACOMPANYAMENT
Jesucrist és el model d’acompanyant de les diverses
persones que estan al seu costat, que es creuen en el
seu camí cercant quelcom, o que han descobert que ell
mateix s’avança a cercar-les. Adonem-nos que la manera
d’acompanyar de Jesús s’adapta a la situació de cada
persona o grup. És emblemàtica la narració del camí

fet amb els deixebles cap a Emmaús
i les seves etapes: acostar-se, fer
camí junts, escoltar, ajudar a entendre, animar, acceptar els oferiments,
compartir (cf. Lc 24,13-35). Acompanyar ve de «company», i pot tenir el
seu origen en l’expressió cum panis,
que fa pensar en el pa partit i compartit.
L’acompanyament pastoral és un ministeri de compassió fonamentat i motivat
en l’amor de Déu i en la dignitat i singularitat de cada persona. Com assenyala el papa
Francesc, «l’Església necessita la mirada pròxima per contemplar, commoure’s i aturar-se davant
l’altre totes les vegades que calgui. En aquest món, els
ministres ordenats i els altres agents pastorals poden fer
present la fragància de la presència pròxima de Jesús i la
seva mirada personal. L’Església haurà d’iniciar els seus
germans –sacerdots, religiosos i laics– en aquest «art de
l’acompanyament», perquè tots aprenguin sempre a treure’s les sandàlies davant la terra sagrada de l’altre (cf. Ex
3,5). Hem de donar al nostre caminar el ritme guaridor de
proximitat, amb una mirada respectuosa i plena de compassió però que al mateix temps curi, alliberi i encoratgi
a madurar en la vida cristiana». (Carta Encíclica Evangelii
Gaudium, 169.171.173).
Acompanyament de persones. Cal dedicar-hi temps
perquè avui és molt necessari l’acompanyament del
procés de cada persona per assolir la descoberta i el
discerniment de la pròpia vocació.
2. Acompanyament de grups. L’experiència de grup per
compartir la fe i els fets de la vida és molt enriquidora.
Cal proposar nous grups i acompanyar els que ja existeixen.
3. Acompanyament dels moviments d’apostolat. Cal
assegurar en l’àmbit diocesà i arxiprestal o de zona
l’acompanyament dels moviments.
4. Acompanyament dels responsables i voluntaris
d’activitats pastorals. Els responsables i voluntaris
d’activitats pastorals s’han de sentir acompanyats en
la seva vida, especialment quan tenen dificultats en les
seves responsabilitats.
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V.- PASTORAL DE LA PARAULA
«L’Església escolta la Paraula de Déu i la proclama com a
Paraula de Salvació. És fonamental per a la vida cristiana
escoltar-la, llegir-la personalment, meditar-la, celebrar-la en
la litúrgia i pregar amb ella, per tal de viure la seva força
transformadora i en plena obediència al Senyor, sota el
guiatge de l’Esperit Sant, a l’interior de la tradició de l’Església». (Concili Provincial Tarraconense, 1995, R. 48).
Déu mateix ha volgut revelar-se als homes per mitjà de paraules, de fets, de moltes maneres, i sobretot per Jesús,
que és la Paraula definitiva de Déu.
Els cristians naixem i creixem amb l’ajuda de la Paraula de
Déu. En la vida de l’Església és proclamada de diverses
maneres: en la litúrgia de la Paraula present en tots els sa-

graments, en el primer
anunci, en la catequesi
per ajudar i aprofundir en la fe, en la Litúrgia de les hores, en la
pregària personal, en
la formació...
La Paraula de Déu vol
ser acollida i desitja suscitar una resposta en els
oients. És la fe. I la fe és
la resposta lliure i personal
de l’ésser humà a la Paraula
manifestada en Jesucrist.
Per això cal vetllar per ajudar a esdevenir cada dia més oients de la Paraula. Hem d’accentuar com a prioritat la formació bíblica necessària perquè la Paraula de Déu esdevingui un element fonamental
de la vida cristiana. En els darrers temps ja s’ha fet un bon
camí, i s’acostuma a pregar més amb els textos bíblics,
amb els salms, amb els evangelis, amb tota l’Escriptura.
Les celebracions de la Paraula. Cal tenir molta cura
perquè aquestes celebracions, ja sigui amb motiu de
les exèquies, ja sigui en absència de prevere o per altres motius, esdevinguin celebracions en les quals la
Paraula de Déu tingui el relleu que correspon.
2. La proclamació de la Paraula. Hem de vetllar perquè
la Paraula de Déu sigui proclamada en les celebracions
d’una manera entenedora, sense improvisacions, amb
lectors preparats i competents. Sovint, amb el desig
de fer participar infants i altres fidels en la celebració,
les lectures bíbliques són mal proclamades. S’ha d’assegurar sempre la bona lectura de la Paraula de Déu.
3. Les homilies. Convé procurar que explicitin i actualitzin la Paraula de Déu proclamada.
4. La formació cristiana.
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Catequesi d’iniciació i de seguiment
–– Cal que la catequesi afavoreixi l’experiència de
la trobada amb Jesucrist: «Fes, Jesús, que jo et
conegui, que si et conec t’estimaré, i si t’estimo
et seguiré» (sant Efraïm, s. IV).
–– Donar a conèixer a les famílies i a les escoles la
importància que té la catequesi d’infants, i insistir
que convé iniciar-la als set anys.
–– Proposar de manera renovada la catequesi de
seguiment i la professió de fe per facilitar la continuïtat: catequesi quinzenal, catequesi i esplai,
catequesi i escoltisme, catequesi i escolans...
–– Atendre la formació dels catequistes en la preparació de les sessions i, especialment, a través de
l’Escola Diocesana de Catequistes, que promouen la Delegació de Catequesi i l’Institut Superior
de Ciències Religioses de Girona.
–– Implicar la família en el procés catequètic servint-se de les trobades i reunions amb els pares
per oferir una renovada comprensió de la fe, la
necessitat de les celebracions i el lloc central que
ocupa la catequesi en l’educació cristiana.
–– Valorar el treball dels avis i dels padrins en l’acompanyament de la fe dels infants i adolescents.

Catequesi de confirmació
–– Proposar amb tots els mitjans la formació per rebre
el sagrament de la confirmació, seguint els cursos
de la catequesi o a través d’una renovada proposta
als qui no l’han seguida.
Formació dels joves
–– Cal pensar en l’oferta de propostes de formació i
d’acompanyament dels joves, afavorint la creació
de grups i la participació en les activitats de la Delegació episcopal de Joves i dels arxiprestats. Cal
tenir molt present l’exhortació Crist Viu, del papa
Francesc, que caldrà concretar en propostes.
El catecumenat i la confirmació d’adults
–– Potenciar el catecumenat d’adults seguint els criteris del Ritual de la Iniciació Cristiana dels Adults i la
pràctica pastoral de la nostra Diòcesi tot oferint als
no batejats una proposta de formació cristiana amb
l’ajut de la Delegació episcopal del Catecumenat.
––

Oferir als adults no confirmats la possibilitat de rebre el sagrament després d’un període de formació
adient.

––

Ambdues formacions s’oferiran sobretot en alguns
centres catecumenals que es crearan en diversos
indrets de la Diòcesi per facilitar la participació i el
sentit comunitari de la iniciació cristiana.

Formació per als laics que exerceixen responsabilitats pastorals
–– Els laics que tenen encomanades missions o responsabilitats pastorals amb nomenament episcopal
o s’hi preparen han de participar en la formació que
se’ls ofereix des de la Vicaria, amb la col·laboració
de l’Institut de Ciències Religioses de Girona.
Propostes de formació per a tots els laics
–– Oferir formació permanent a grups de laics en l’àmbit arxiprestal o d’agrupació de parròquies, i molt
especialment en els temps litúrgics més indicats.
Aquesta formació ha de tenir com a objectiu conèixer més Jesucrist, estimar-lo i seguir-lo, i alhora proporcionar recursos per testimoniar i donar raó de la
proposta cristiana.
–– Convindrà fer aquestes propostes formatives especialment als adults que darrerament han rebut els
sagraments de la iniciació cristiana.
Els moviments, associacions i els grups de cristians
–– Intensificar la coordinació dels diversos moviments i
grups amb la Delegació episcopal de l’Apostolat Seglar.
–– Proposar-se la creació de grups de laics que s’ajudin
entre ells a créixer en la vida cristiana a partir de la
reflexió cristiana de la seva vida, de la pregària i de
l’ajuda mútua.
–– Aprofundir les concrecions que la urgència de l’evangelització ha de tenir per a cada moviment.
La missió de les escoles cristianes en l’evangelització
–– Cal comptar, sumar i valorar la missió i el treball de
les escoles cristianes. Molts infants, adolescents, joves i els respectius pares estan vinculats a l’activitat
docent i educadora d’aquests centres.

––

A les reunions amb els pares que es realitzen habitualment és molt convenient que s’ofereixi comprensió i fonamentació de l’ideari cristià propi de l’escola.
De fet, sovint pot esdevenir un primer anunci de la
proposta cristiana.

Atenció pastoral a les famílies
–– Hem de crear consciència que la família és la primera evangelitzadora gràcies a la vida familiar mateixa: paraules, signes religiosos, comentaris, activitats, participació en les celebracions, pregàries...
Però també cal ajudar les famílies. Per això serà bo
donar a conèixer les propostes que ofereix la Delegació episcopal de la Pastoral familiar tot convidant
a participar-hi.

VI.- PASTORAL DE LA PREGÀRIA
Els evangelis ens presenten retrats molt vius de Jesús
com a home de pregària. Jesús prega, malgrat la urgència de la seva missió i la pressió de la gent que el
reclama.
Els deixebles, en veure pregar el Mestre, demanen que
els ensenyi a pregar. La pregària del Parenostre i les exhortacions a pregar amb confiança són la resposta de
Jesús (cf. Lc 11,1-13).
En la pregària cal presentar-se humil i necessitat. La paràbola del fariseu i el publicà pregant en el temple és
una mostra de la veritable actitud del qui prega (cf. Lc
18, 9-14).
Hem de pregar per ser conscients que l’amor de Déu ja
arrela i creix en la profunditat del nostre ésser.
Hem de pregar perquè Déu compta per a nosaltres, perquè necessitem obrir la nostra vida, tota la vida, al seu
amor; perquè el seu amor sigui experimentat per nosaltres cada dia de manera renovada.
Hem de pregar per no desanimar-nos quan vivim en pròpia carn moments difícils i pensem que tot és un desastre. Aleshores ens cal sobretot mantenir l’esperança en
l’amor de Déu, que ens salva.
Hem de pregar perquè puguem començar a experimentar ara i aquí la salvació que un dia esperem viure amb
plenitud; perquè el Senyor ens anticipi ja ara el tast de
la salvació.
Hem de pregar per mirar la vida i les persones des de la
perspectiva de Déu, i no només des dels judicis humans.
Pregar per saber descobrir que la bondat, la veritat, el
bé i la fortalesa –manifestació de la bondat de Déu– són
presents en la vida, fins i tot en els
fets i situacions més difícils.
Hem de pregar per sentir-nos
en companyia de Déu.
Hem de pregar per demanar humilment a
Déu tot el que necessitem personalment i
comunitàriament.
Hem de pregar per
parlar a Déu de nosaltres i dels altres, i per
parlar als altres de Déu.

I no oblidem mai que la gran pregària cristiana és l’Eucaristia.
La pregària és la respiració del creient i de les comunitats. Les diverses maneres de pregar pressuposen sempre una comunicació amb el Senyor i, per tant, experiència personal d’una trobada confiada.
Ensenyar a pregar. A pregar se n’aprèn pregant,
però cal que pedagògicament se’n faci l’aprenentatge, sobretot en les primeres etapes de la vida, en la
família, en la catequesi, en la formació cristiana.
2. Pregàries a les parròquies. Per ajudar a la pregària
personal i comunitària, alguns dies a la setmana, la
parròquia o agrupació de parròquies, els santuaris i
comunitats de vida consagrada poden organitzar un
espai de pregària assumint tots els registres i maneres de pregar que siguin possibles: pregària d’adoració davant del Santíssim; lectura contemplativa de la
Paraula de Déu; pregàries a l’estil de Taizé especialment convocades pels joves; el rosari i altres pregàries marianes en ocasió de novenes, aplecs, festes patronals; pregàries per les vocacions; pregàries a partir
de fets que tinguin un relleu especial en la població.
3. Litúrgia de les Hores. Introduir la pregària de laudes
o vespres en les misses matinals o vespertines diàries per unir-se a la pregària de tota l’Església.
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VII.- PASTORAL DE LA CELEBRACIÓ
La litúrgia és l’acció simbòlica de l’assemblea cristiana
que actualitza la Pasqua alliberadora i salvadora de Crist i
la donació de l’Esperit, tot oferint els seus dons de gràcia
i salvació.
La Paraula i l’Esperit del Senyor ofereixen a la comunitat aquests àmbits de pregària i celebració de la Pasqua
que anomenem sagraments, com a presència activa i salvadora i trobament del Senyor mort i ressuscitat amb la
seva Església.
Des del punt de vista comunitari, els sagraments són assemblees de cristians reunits per celebrar la fe, centrades en el Misteri pasqual de Jesucrist.
Des del punt de vista teològic, la celebració cristiana implica la Paraula de Déu que convoca i la presència del
Crist gloriós que ens dona l’Esperit Sant.
I per això els sagraments són sobretot commemoració,
actualització i recepció de la Pasqua de Crist. Podem parlar dels sagraments com de les escletxes a través de les
quals Déu i el Crist gloriós fan arribar el seu Esperit als
humans.
Ens cal continuar prioritzant les celebracions dels sagraments i, molt especialment, de l’Eucaristia, sobretot la
dominical.
La vida cristiana és principalment acolliment dels dons de
Déu, de la seva gràcia que fa viure i salva les persones en
els diferents moments i situacions de la vida.
1.
––

Celebració de l’Eucaristia.
En el nostre temps i per tots els mitjans cal insistir en la importància de la celebració de l’Eucaristia
dominical per a la vida del cristià. Sense la trobada
sacramental amb Jesucrist –que és acció de gràcies,

recepció del seus dons i comunió– la vida cristiana
s’afebleix.
––

Recordar, durant la predicació i la formació, la necessitat de l’Eucaristia –sobretot la dominical– per a la
vida cristiana. Alhora, caldrà dedicar temps a explicar
els diferents moments de la celebració i ajudar a participar-hi.

––

Tenir cura de la qualitat de les celebracions. Tot i
que els mitjans siguin senzills, hem de procurar que
les celebracions tinguin qualitat en les lectures, els
cants, les pregàries, l’homilia i els signes, de manera
que afavoreixin una participació activa, entenedora i
joiosa.

2. Celebracions dominicals en absència de prevere.
Tenir cura de les celebracions en absència de prevere
en els llocs on no es pugui celebrar l’Eucaristia i sigui del tot necessari. El seu objectiu és no perdre el
sentit del diumenge i facilitar la reunió dominical en
la qual poder escoltar la Paraula de Déu i participar de
la Comunió. Aquestes celebracions, que seguiran el
ritual aprovat, han de ser presidides pels diaques o
dirigides per fidels preparats i que comptin amb nomenament episcopal.
3. Celebració dels sagraments de la iniciació cristiana. En les ocasions que s’escaigui i quan hi ha molta
participació de fidels manifestem amb pedagogia la
importància de rebre els sagraments de la iniciació.
4. Celebració dels sagraments dels malalts. Cal oferir
informació per conèixer les possibilitats de rebre
aquests sagraments. Les celebracions comunitàries
de la unció ajuden a viure el sentit del sagrament.
5. Preparació a la celebració dels sagraments. Vetllem perquè s’ofereixi una preparació adient als qui
han de celebrar alguns sagraments: als pares que
bategen els seus fills, als nuvis que celebren el matrimoni, als qui reben els sagraments de la malaltia a
causa de l’ancianitat...

VIII.- PASTORAL DEL SERVEI
L’amor als altres es concreta i verifica en el servei. Recordem la narració del rentament de peus (cf. Jn 13, 1-15)
i les expressions del mateix Crist en el sentit que «no
ha vingut a fer-se servir, sinó a servir els altres» (Mc 10,
45). El comiat de Jesús ens deixa l’Eucaristia i l’actitud
permanent del servei. En la paràbola del bon
samarità (cf. Mt 11,25-37) es manifesta
a qui s’ha de servir i com, i per què
l’actitud és fer-se proïsme de les
persones que anem trobant en
el camí de la vida.
En els diversos serveis assumits es verifica el que
creiem i celebrem, de manera que esdevenen els
signes –potser senzills i
humils, però veritables–
que manifesten la realització de l’Evangeli del Regnat de Déu.

1.

Compromís amb les institucions de la societat. En la predicació, en la formació, en els
moviments, en els grups de vida
d’adults i joves, cal insistir en la necessitat de treballar amb les institucions que cerquen el bé comú dels
ciutadans: administracions, entitats esportives o culturals sense ànim de lucre,
«Ampes» dels instituts i escoles, sindicats,
fundacions... molt especialment amb totes aquelles
que es preocupen dels més necessitats i del bé comú.
2. Càritas. Cal vetllar perquè cada Càritas manifesti
l’amor i el servei als més desvalguts d’acord amb les
orientacions i programes de Càritas Diocesana. Conscienciem els fidels perquè sentin la missió de Càritas
com a pròpia.
3. El servei als malalts i als ancians.

La sinodalitat en la vida i missió de l’Església manifesta o expressa aquesta
comunió eclesial. Fer camí junts és la
finalitat que cal actualitzar i concretar.
Aquesta dimensió es realitza en l’Església diocesana des de les institucions de
participació i discerniment: delegacions,
consells pastoral, presbiteral i d’economia;
col·legi d’arxiprestes i de consultors.
També, en l’àmbit parroquial, cal tenir present la necessitat del consell pastoral parroquial o del grup amb representants de les diverses activitats que participen en les
decisions, el consell d’economia i l’equip que amb el rector
assumeix responsabilitats per assegurar la vida pastoral de
la parròquia. També cal anar cercant propostes per viure la sinodalitat en l’entorn arxiprestal i entre grups de parròquies.
1.

La Pastoral de la salut
–– Valorar i intensificar l’atenció que la Delegació episcopal de la Pastoral de la salut i les comunitats parroquials dediquen als hospitals, a les residències de
gent gran i a les cases particulars.
–– Proporcionar des de les parròquies una suficient informació d’aquests serveis de manera que les persones puguin sentir-se acompanyades i, si s’escau,
puguin demanar rebre els sagraments.

2.

La «Fraternitat cristiana de malalts» i «Fe i llum»
–– Valorar i donar a conèixer aquests dos moviments
que acullen i treballen amb persones amb necessitats especials.
L’Hospitalitat de Lourdes
–– Continuar amb la missió encomanada, dirigida a
l’atenció als malalts, col·laborant amb la Delegació
de Pastoral de la salut.
–– Mantenir i potenciar la presència, el servei i la formació dels joves sobretot durant els dies del pelegrinatge.
4. Els Patronats amb finalitats socials. Cal valorar i
agrair la seva missió i donar-la a conèixer perquè és
un gran servei per oferir habitatge social a famílies i a
persones grans.

IX.- PASTORAL DE LA COMUNITAT I DE
LA COMUNIÓ. LA SINODALITAT
La parròquia, avui, tot i ser necessària, de cap
manera pot exercir sola la seva missió. Requereix una veritable articulació en el conjunt de
l’Església diocesana per mitjà dels arxiprestats, les altres parròquies, les comunitats
religioses, els moviments d’apostolat... Cal
fomentar la «diocesaneïtat», és a dir, l’experiència de viure la fe i la comunió en l’Església
local presidida pel Bisbe, i promoure la corresponsabilitat de cada fidel i cada comunitat
en la missió comuna d’anunciar, celebrar i viure
l’Evangeli.

3.

4.

5.

6.

7.

Fomentar la dimensió eclesial de la vida cristiana.
Cal insistir en la importància que té la parròquia per
a la vida cristiana i per a l’evangelització, remarcant
que la comunitat parroquial, intensament lligada a la
comunitat diocesana, és responsabilitat de tots. En els
moments actuals cal oferir tot el que ajudi a sentir-se
vinculat a la parròquia i a la Diòcesi, subratllant especialment els fets positius que s’hi donen.
Les delegacions episcopals. Cal procurar que la comunicació entre les delegacions i les parròquies sigui
més intensa, perquè la missió de les delegacions és
ajudar les parròquies i altres institucions en la pastoral
ordinària i concretar les prioritats pastorals. Les parròquies i les altres institucions han de conèixer les propostes de les delegacions, valorar-les, i demanar ajuda,
si s’escau, per aplicar-les.
Consells presbiteral, pastoral i d’economia. Els tres
consells són fonamentals per a la missió de la Diòcesi.
Cal vetllar per la preparació, la celebració, i l’execució
–si s’escau– de les seves reflexions i orientacions.
Consells pastorals parroquials i arxiprestals. Sempre
que sigui possible cal comptar amb els consells pastorals, que exerceixen la corresponsabilitat de les comunitats en la missió de les parròquies i arxiprestats.
Serveis pastorals en l’àmbit arxiprestal o de parròquies agrupades. La majoria de parròquies no poden
oferir totes soles alguns dels serveis i les ajudes que
necessiten els fidels. Per això és necessari que en l’entorn arxiprestal o de parròquies agrupades s’ofereixin
conjuntament serveis com, per exemple, la catequesi
en els diferents cursos, la preparació a la confirmació,
la pastoral de joventut, la formació en el catecumenat,
la preparació al matrimoni o la formació dels adults.
Equips parroquials d’acció pastoral. Són equips de
persones que col·laboren amb el rector i que s’encarreguen dels serveis que necessita la parròquia per mantenir la seva vitalitat i fer possible l’atenció pastoral que
ha d’oferir.
Comunitats de vida consagrada. La Delegació episcopal per a la Vida consagrada vetllarà per les necessitats de les comunitats i per la seva vinculació amb la
Diòcesi.
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