
 

4        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 les reunions anteriors aquest suport, si el necessites, tot ell o en part, a diferència 

dels tres primers es composa de QUATRE passos: ❶ PREGÀRIA + ❷ EXPLICACIÓ DE L’OBJECTIU DE LA 

REUNIÓ + ❸ REFLEXIÓ I RESPOSTA A LES PREGUNTES de cada numero del bloc 4 + ➍ RESPOSTA/RESUM 

❶ Pregària inicial 

  

 
❷ Explicació del que es pretén en aquest 4t. Bloc del dossier 

 

 Si cal i resulta útil, pot recordar-se als membres del grup allò que ja hem senyalat en les sessions 
anteriors: Mirem el que hem fet en relació al que demana el quart bloc + Proposarem allò que hom 
creu que cal fer  en la nostra parròquia + En el nostre bisbat (concreció i realisme). 

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

 
 
 
 

 

ORACIÓ INICIAL Pot iniciar-se la reunió, si es creu convenient, llegint alternadament la pregària 

següent per la parròquia 

 

◉ Senyor Jesús, mira amb bondat la meva parròquia. No som la comunitat dels “millors”, però 

sí la d’aquells que busquen la teva misericòrdia.  

◉ Et demano perdó per les vegades que he buscat ser protagonista i no servicial. Per les vega-

des que he murmurat i no he participat assumint responsabilitats i serveis. Perdó perquè no 
sempre he contribuït a la unitat que Tu mateix ens vas demanar.  

◉ Et dono gràcies per la teva Paraula que escolto i puc compartir amb els altres membres de 

la parròquia. T’agraeixo l’aliment de la fe i de l‘amor que em dones en els teus sagraments 
amb els que sostens la meva esperança.  

◉ Gràcies per tots els germans que em reben, m’acompanyen i m’il.luminen amb el seu 

exemple i fraternitat. Ajuda’ns a ser una Comunitat oberta a tot el poble/barri que no es 
creua de braços, sinó que surt a l’encontre de l’altre.  

◉ Fes que puguem ser cada dia més un signe de la teva ma amorosa que acull, acompanya i 

ajuda. Que la nostra parròquia sigui, cada vegada més, comunitat que prega i aporta l’alegria 
de la fe en Jesús. Amén. 

 

PROCLAMEM LA PARAULA DE DÉU: I Pe.4,8-12  

MOMENT DE SILENCI I PREGÀRIA PERSONAL 

CONCLUSIÓ Es pot acabar pregant junts o alternadament el SALM 26: 

 

• Salm de súplica i de confiança. 

• Paraules clau: El bon camí (vv.1,4,12); Vida fidel a Déu (vv.3,7,11); Estimar la bellesa de la     
                       Casa del Senyor (vv. 6,8,12).                         

 



 

 
 

Si cal, serà bo insistir en el que ja s’ha recordat en les reunions anteriors. No estarà de més recordar, 

particularment en aquest bloc, CONCRECIÓ i REALISME. També que, com fins ara, anem a: mirar 
el que hem fet en la nostra parròquia respecte al que demana la pregunta (Bo serà que a més de 
dir el què hem fet també es digués el que no i per què) i a que cadascú proposi allò que creu que 
cal fer en la nostra parròquia + en el nostre bisbat (Propostes CONCRETES i REALITZABLES, mirant 
tant el present com al  futur immediat) 

 

❸  Resposta al qüestionari de cada punt del bloc quart   

  ▶ Si encara és necessari, s’expliquen ara els dos requadres que hi ha en el document per a contestar 

lliure i personalment a les preguntes contingudes en aquest quart bloc: 
 

9.- Assumpció i implicació responsable en la gestió pastoral de la comunitat  
parroquial, d’acord amb les necessitats variades de cada parròquia i 

arxiprestat, i amb la diversitat de possibilitats que ofereix el medi urbà i rural 
 

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 ? 

- 
- .../... 

- 
- .../... 

 
   10.- Promoure la relació, renovació i comunió interparroquial tot partint del que ja 

hi ha en cada comunitat, moviment apostòlic,... estudiant la implementació 
d’Unitats de Pastoral (UdP’s). A més volem promoure i organitzar 

el treball pastoral associant parròquies i impulsant la cooperació 
entre sectors de pastoral 

 

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 del dossier 

lliurat pel Sr. Bisbe (pot trobar-se, si cal, en la plana web del bisbat). 
 

❹ Resposta/Resum de les reunions anteriors 

       Al llarg de les trobades per treballar tots els punts dels 4 blocs que presenta el dossier lliu-

rat pel Sr. Bisbe, els participants han aportat idees, compartit vivències i fet propostes  

i suggeriments.  

 
 



 

Per a finalitzar les resumirem els 2 quadres següents, dintre de la columna que corres-

pongui:  
 
 

A) Allò que els participants han dit (o el que ells mateixos diuen ara en forma de resum) 

en relació a LA NOSTRA NECESSITAT DE CONVERSIÓ: 
 

 

En la nostra vivència de la Comunitat 

(Parròquia), d’acord amb el que hem dit 

fins aquí, ¿ quines actituds necessitem 

canviar per a convertir-nos i esdevenir 

una Comunitat autènticament cristiana ? 
 

 

¿ Què ens cal fer en la nostra 

Comunitat (Parròquia) per tal 

que la conversió es materialitzi i 

ens porti a acollir i viure la 
comúnió amb els que ens  

envolten ? 
 

 
— 
— 
—   .../... 

 
— 
— 
—   .../... 

 

B) Sense dubte en les reunions hauran sortit diverses propostes i suggeriments concrets 
del que cal fer en la Parròquia i en la Diòcesi. Tots ells ja s’hauran anotat en la segona 
columna (la de la dreta) de cada pregunta de cadascun dels quatre blocs. 
 
Ara, d’entre totes les propostes que s’han fet en cada pregunta, cal escriure les TRES 
que el grup proposa, que, al seu entendre, haurien de ser les primeres a considerar en 
el Pla Diocesà de Pastoral (pot explicar-se el motiu que ha dut a fer la selecció): 
 

 
De tots els suggeriments que els participants han fet en les respostes a les 

qüestions de cada bloc, escriviu les TRES primeres i principals accions/decisions 
que cal tenir en compte en el nou Pla Diocesà de Pastoral 

 

1.-  

2.-  

3.-  
  

Suggeriment: Podria pensar-se en reunir tots els grups de la parròquia, o les persones de cada 
poble que han participat en aquestes reunions (més si, perquè el poble és petit, 
han estat poques les que ho han pogut fer). Aquesta reunió tindria com a finalitat 

posar en comú el que en cada poble o cada grup ha dit en aquest darrer 
punt 4, del bloc 4, en cadascun dels dos apartats, A i B. 

 

                        Una trobada així serviria també per a donar les gràcies a tots els participants i 

promoure un espai de trobada, relació i coneixença de tots. Aquesta trobada, si 

s’escau, es veu convenient i possible, podria tenir 3 moments: Pregària conjunta 
d’acció de gràcies + Moment de compartir les respostes dels dos darrers quadres 
d’aquest bloc 4 + Estona més lúdica de compartir no sols el resum sinó també el 
cafè i/o allò que cadascú ha portat per compartir-ho amb els altres. 

 

                   NOTA: No us oblideu de posar en nom de la parròquia/poble, així també com del número de grups 
                                   que han participat en el dossier que lliureu i també el total de components que han participat.  


