
 

3        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 

passos: ❶ PREGÀRIA + ❷ EXPLICACIÓ DE L’OBJECTIU DE LA REUNIÓ + ❸ REFLEXIÓ I RESPOSTA A LES 

PREGUNTES de cada numero del bloc 3.  

❶ Pregària inicial 

Perquè se’ns demana que escoltem la veu de l’Esperit i la compartim en el grup al servei de l’Església a Lleida  
iniciem aquest moment de cooperació eclesial demanat a l’Esperit que ens il.lumini i que siguem fidels al que 
Ell vol de nosaltres.       

 
❷ Per a iniciar la reflexió/aportacions a aquest tercer bloc seria oportú que comencéssim presentant la reflexió 

recordant a tots els components el resum d’allò que han dit fins ara en la 1ª i 2ª sessió i que tenim recollit i 
formulat ja en les caselles corresponents del dossier de recollida de reflexions i propostes  

 

 

PROCLAMACIÓ: (Pot iniciar-se proclamant el següent text extret de l’Evangeli de St. Joan 

14-17): “L’Esperit de la veritat ... sou vosaltres que el coneixeu perquè habita a casa vostra el 
Defensor, l’Esperit Sant ... us farà recordar tot el que Jo us he dit i us ho farà entendre ... Que 
els vostres cors s’asserenin ... Quan vingui el Defensor, l’Esperit de veritat ... també vosaltres 
sereu testimonis ... l’Esperit de la veritat, us conduirà cap a la veritat sencera” .   

 
A efectes de la finalitat d’aquesta reunió, si es creu oportú, es pot ressaltar/explicar: 
 

- Déu vessa el seu Esperit en cadascú pel Baptisme i la Confirmació. 
- L’Esperit il.lumina la nostra consciència amb la veritat de Jesús: Camí, Veritat i Vida. 
- Jesús ens envia a construir l’Església i anunciar l’Evangeli. 
- Demanem personalment en silenci que ens deixem guiar per la seva llum en aquest treball  

eclesial de revisió i propostes al que hem ens ha convocat el Sr. Bisbe. 
 

MOMENT DE SILENCI 

MOMENT de PREGÂRIA. (Pot recitar-se en veu alta i a poc a poc, deixant un instant de silenci 

després de cada frase): 
 

- Us demano avui, Senyor, l’ardor del vostre Esperit que em doni coratge en la dificultat,  
constància en la feblesa i bondat en la meva acció. 

- Envieu la llum de l’Esperit de Jesús perquè sigui generós i humil, per tal de ser bon deixeble  
teu i en les meves decisions em deixi guiar per la teva llum i generositat. 

- Fes-me, Senyor, la gràcia de gaudir del foc del l’Esperit de Jesús, per a que sigui testimoni fidel 
de Tu que ets l’Amor, la Veritat, el Perdó i la Vida. 

- Concedeix-me el do de la senzillesa, de la pau de cor i de la confiança en Vós, per tal que sigui 
capaç d’aportar allò que Tu has posat en la meva ment i el meu cor. 
 

(Es deixa uns instants de silenci després de demanar que si algú ho desitja pot afegir altres pre-gàries) 
 

CONCLUSIÓ: Cant: “L’Esperit del Senyor, vindrà a vosaltres... 

                         
 



❸ Explicació del que es pretén en aquest 3r. Bloc del dossier 

 

 Si cal i resulta útil, pot recordar-se als membres del grup allò que ja hem senyalat en les sessions 1ª i 
2ª. Mai estarà de més insistir-hi:         

• Mirar el que hem fet en la nostra parròquia respecte al que demana la pregunta 

(ADVERTÈNCIA: Bo serà que a més de dir el què hem fet també es digués el que 

no i per què).  

• I, en segon lloc, a que cadascú proposi allò que creu que cal fer: 
a) En la nostra parròquia 
b) En el nostre bisbat. 

(ADVERTÈNCIA: Propostes CONCRETES i REALITZABLES, mirant tant el 
present com al  futur immediat) 

 A continuació s’explica quin és significat dels dos punts d’aquest tercer bloc: 

 

 
   

 
I, insistint en el que s’ha recordat en la 1ª i 2ª reunió, cosa que mai estarà de més, podem dir que 
recordin que anem a:         

• Mirar el que hem fet en la nostra parròquia respecte al que demana la pregunta 

(ADVERTÈNCIA: Bo serà que a més de dir el què hem fet també es digués el que no i per 

què).  

• I, en segon lloc, a que cadascú proposi allò que creu que cal fer: 
c) En la nostra parròquia 
d) En el nostre bisbat. 

(ADVERTÈNCIA: Propostes CONCRETES i REALITZABLES, mirant tant el present com al  
futur immediat) 

 

❹  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: 
 

7.- Impuls als serveis parroquials d’atenció a les persones mes necessitades i 
vulnerables (pobres, exclosos, migrants, sense sostre,...) 

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 ? 

- 
- .../... 

- 
- .../... 

 
       8.- Sensibilització a tota la Comunitat en la pràctica caritativa i solidària 

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 


