Pla per a evangelitzar
_ Missió de tots
_ Amb: * Santedat de vida: Seguiment de Jesús
* Contemplació/Escolta de la Paraula
de Déu
* Testimoni/Anunci de l’Evangeli
* Servei samarità a la comunitat i a la
família humana
_

“Realitats pastorals que convindria revisar”
Ho hem fet i ho seguim fent:
a)Definició del Pla de Pastoral
b)Preparació del Sínode
c)Revisió Caps d’Àrea i Arxiprestes
d) Assemblea 2022

I això per a:
1.- Anar a les fonts de la fe
2.- Créixer en la comprensió i vivència de Jesús
3.- Servir Crist en l’altre, acompanyant-lo i acollint-lo
4.- Sumar els recursos que tenim per a:
a) Anunciar l’Evangeli i celebrar la ostra fe.
b) Afavorir la comunió interparroquial
c) Assumir el protagonisme baptismal com a laics.
5.- Revitalitzar llenguatges i mètodes en les comunitats

Àmbits en els què prioritàriament estem actuant i
hem revisat si caminem en la dirección anterior
 EVANGELITZACIÓ: Joves – Universitat – Cultura
Formació laical – Catequesi.
 ESPIRITUALITAT: Pregària – Recés – Celebració.
 ACCIÓ SOCIOCARITATIVA
 SERVEIS PASTORALS A LA COMUNITAT

Hem trobat que hem d’emfatitzar més l’acció pastoral, posant l’accent en:

A) L’àmbit d EVANGELITZACIÓ
’

1  Pastoral de joves: Difusió – RdV en l’Esplai – Recés de joves – Dedicació prioritària d’algún
agent de pastoral – Tres moments comuns – Trobada diocesana – Pataforma diocesana de
consiliaris i de joves
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 Pastoral Universitària: Reconvocar professorat – Oferta serveis voluntariat a universitaris

– Plataforma organitzacions eclesials que acullen universitaris – Difusió
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 Fe/Cultura: Pla d’actuacions i rellançar delegació – Programa art/fe – Po-

Cicle conferències, Atri Gentils, …

tenciar IREL:
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Catequesi: Catequesi de famílies - Renovació metodológica

(Virtual, d’Iniciació, Oratori/Tabor,…) - Potenciació i trobada del catecumenat – Confirmació d’adults ?
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Formació dels laics: Oferta formativa de l’IREL (cicles –

cursos monogràfics, …) - Promoure i impulsar la Setmana Bíblica – Tornar a
convocar els Lectors que proclamen la Paraula – Cicle de conferències en
torn a la Pasqua – Cicle de Doctrina Social de l’Església (IREL/Caritas)

b) L’àmbit d’ESPIRITUALITAT I CELEBRACIó DE LA FE
1  Informació: Mapa de dies, llocs, hores i idioma dels llocs om espais en
els que s’ensenya o facilita pregar personalment.

2 Coordinació: Coordinar ofertes i calendaris que fan les organitza

cions marianes – Impulsar esapis de recés i d’exercicis espirituals

3 Impulsar revisió i llenguatges: Eucaristies – celebració


dels sagraments

C) L’àmbit d’PASTORAL SOCIO-CARITATIVA:
- Aplicació del full de ruta elaborat arran l’informe
sobre repercussions pastorals de la COVID-19.
-

Curs fomació en la doctrina social de l’Església

