
2        Reunió de grup per a treballar la guia de reflexió 

                i propostes lliurada pel Sr. Bisbe  
    com a preparació del nou Pla Diocesà de Pastoral 

 
Com en la guia de la reunió anterior aquest suport, si els necessites tot ell o en part, es composa de tres 

pasos: ❶ PREGÀRIA + ❷ EXPLI-CACIÓ DE L’OBJECTIU DE LA REUNIÓ + ❸ REFLEXIÓ I RESPOSTA A LES 

PREGUNTES de cada numero del bloc 2.  

❶ Pregària inicial 

Per motivar a la pregària pot recordar-se que el Sr. Bisbe, en l’exercici del seu ministeri apostòlic, demana a 
tots els diocesans que li aportem allò que vivim com a cristians i allò que necessitem per a viure millor d’acord 
amb l’Evangeli. Per això demana a totes les comunitats, grups i associacions diocesanes que participem amb 
la nostra reflexió i propostes. Es tracta que nosaltres escoltem el que l’Esperit de Déu ens inspira i ho fem 
tant compartint en grup com en la pregària       

 
❷ Explicació del que es pretén en aquest 2n. Bloc del dossier 

 

 Si cal i resulta útil, per motivar i ressaltar la importància de la reflexió i de les respostes de tots, pot 
resultar útil el següent text que resumeix un aspecte de la doctrina de l’Encíclica Christi Fideles Laici: 

L’Església catòlica és una Església cos, format pels molts membres (I Cor. 12,12.27) que 
es necessiten mútuament. Tots importants i imprescindibles. Una Església servidora, 
ministerial, el que significa que tots els membres, pel baptisme, reben el mateix encàrrec: 
“Aneu, feu deixebles meus, bategeu-los i ensenyeu-los a guardar el que Jo us he ense-
nyat”. Sota la guia del ministeri apostòlic els laics són enviats (anunciar l’Evangeli / ani-
mar la pregària comunitària / administrar algun sagrament, d’acord amb les prescrip-
cions del ministeri episcopal / responsabilitzar-se de l’organització i missió de la parrò-
quia / estendre i compartir el missatge de l’Evangeli en el món... 

 

 

MOMENT DE SILENCI INICIAL 

CANT    És tan a prop meu (bis) / que fins i tot el puc tocar, Jesús és aquí (pot repetir-se amb veu cada 

vegada més fluixa fins a fer-ho amb boca closa). 
 

PROCLAMACIÓ DE I Pe.3,8-12 (Pot comentar-se fins quin punt la nostra comunitat pa-

rroquial és així i convidar a “vetllar” de la Comunitat Dioce- 
sana participant en les respostes a aquest bloc del dossier) 

PREGARIA (Pot recitar-se a duo, deixant uns egons de silenci entre cada frase)  

                  -   Que la nostra parròquia sigui COMUNITAT, Senyor. 

- Senyor, que aprenguem a estimar-nos, a estar contents amb els qui 
estan contents, a plorar amb els qui ploren. 

- Que aprenguem a escoltar junts el batec del teu Esperit. 

- Doneu-nos il•lusió i energia, Senyor, per tal de portar entre tots les 
regnes de la COMUNITAT. 

- Que Jesús ens faci descobrir i sentir que estem cridats per Ell 
i enviats per Ell. 

- Que ens respectem els uns i els altres i siguem generosos per a 
aportar temps, idees i recursos per tal que en la nostra parròquia 
no faltin cooperadors responsables.  

CONCLUSIÓ Pare nostre (cantat o recitat) 

 



 A continuació cal explicar quin és significat dels tres punts d’aquest segon bloc: 

 
                                     Àmbit de la celebració de la fe i la vida litúrgica   
4. - Celebració de la fe en qualsevol circumstància, incloses aquelles en les que no hi hagi preveres  
5. - Acompanyar pastoralment i orientar expressions de la devoció popular i fomentar espais de 

pregària personal.   
6. - Disposició i espiritualitat de l’acollida que té cura de tots els altres que viuen en l’entorn de la 

parròquia. 
 
I, seguint l’esquema de la guia de la reunió 1, expliquem que també anem a: 

        ▶ Valorar/revisar: 

•  Si la celebració de la fe en nostra parròquia o Unitat de Pastoral és viva ¿ Per què? 

•  Si preguem, ensenyem a pregar i creem espais de pregària personal i comunitària a 

més de la celebració dels sagraments ¿ Per què? 

•  Si restem oberts als de fora de la comunitat i sortim al trobar-nos amb ells des de la fe.       

▶ A indicar accions CONCRETES que proposa cadascú per a millorar les celebracions de la 

fe en la parròquia o Unitat de Pastoral. 

▶ I a aportar propostes i idees per a la celebració de la fe quan una parròquia o poble no 

té mossèn i si ens cal coordinar horaris de misses per a que la celebració Eucarística 

pugui ser més comunitària.  

❸  Resposta al qüestionari de cada punt del bloc segon   

  ▶ S’expliquen ara ELS DOS REQUADRES que hi ha en el document per a contestar lliure i 

personalment a les TRES preguntes contingudes en aquest segon bloc: 
 

        1.-  Celebració de la fe en qualsevol circumstància, incloses aquelles en les que 
no hi hagi preveres  

En relació a aquest punt, quines coses 
noves hem fet els 3 últims anys? 

En relació a aquest punt, quines coses 
concretes i realistes ens proposem fer 

en els propers anys ? 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

 
       2.- Acompanyar pastoralment i orientar expressions de la devoció popular i 

fomentar espais de pregària personal 

En relació a aquest punt, quines coses 
noves hem fet els 3 últims anys? 

En relació a aquest punt, quines coses 
concretes i realistes ens proposem fer 

en els propers anys ? 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

 
       3.- Disposició i espiritualitat de l’acollida que té cura de tots els altres que viuen 

en l’entorn de la parròquia 

En relació a aquest punt, quines coses 
noves hem fet els 3 últims anys? 

En relació a aquest punt, quines coses 
concretes i realistes ens proposem fer 

en els propers anys ? 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

▶ S’anoten les respostes de cadascun dels participants en els requadres corresponents 


