
ÀMBIT  PASTORAL SOCIO-CARITATIVA 

1.- Articular els recursos necessaris per tal que les comuni-

tats parroquials coneguin allò que està fent Càritas i també 

les institucions que formen la xarxa sociocaritativa dioce-

sana. 

2.- Completar el mapa socio-caritatiu diocesà, de forma 

que en cada parròquia o grup de parròquies hi hagi perso-

nes que formin part de la cáritas parroquial i es coordinin 

amb cáritas diocesana. 

3.- Recollir les propostes de la comissió COVID19, refle-
xionar-les diocesanament en Consell de Presbiteri i de 
Pastoral, articular les accions pertinents i difondre-les. 
4.- Estudiar la coordinació/cooperació de la FVB amb la 
xarxa de pastoral sociocaritativa diocesana 
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ÀMBIT  de SERVEIS  PASTORALS  A LA COMUNITAT 

1.- Emmarcar els Animadors de Comunitat en un àmbit 

diocesà referit al ministeri pastoral i estudiar la vinculació 

de la FVB a la xarxa pastoral sociocaritativa de la Diòcesi.   

2.- Analitzar en les comunitats cristianes les necessitats 

que detecten pel que fa als Animadors de Comunitat, pro-

posar aquesta missió a laics i promoure’n la seva formació, 

potenciació i acompanyament. 
3.- Conferir els ministeris laicals i de catequista, en el marc 

de ls doctrina del Papa Francesc, a aquells que, d’entre els 

que compleixen els requisits, el Sr. Bisbe ha cridat i enviat.  
4.- Promoure en cada parròquia o grup de parròquies al-

gun o alguns laics per tal que assumeixin responsabilitats 

amb les que garanteixin la gestió dels fons parroquials, 

despatx, locals, ... també en absència del prevere. 
5.- Assegurar en cada parròquia o conjunt un òrgan de par-

ticipació eclesial i de Consell pastoral. 
6.- Articular informàticament la tramitació de documents 

de les parròquies amb el Bisbat. 
7.- Resoldre i aplicar les modificacions proposades en rela- 
ció als arxiprestats. 
8.- Implementar la informació d’allò que es fa. 
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Els instruments per a dur a terme les decisions i activitats pastorals en la nostra 
Diòcesi, d’acord amb el Pla Diocesà de Pastoral 2020-2024 (pp. 35-38), han 
de pretendre i tenir com a intenció final: 

 

1.- FORMAR: Enfortir una formació diocesana estructurada i animar grups 
de catequesi i d’aprofundiment. 
2.- ANAR A LES FONTS DE LA FE: Espiritualitat i pastoral d’acompanyament 
i d’opció personal per Jesús. 
3.- SERVIR: Potenciar Caritas parroquial i cooperar amb Caritas Diocesana i  
impulsant allò que ajuda a ser testimoni samarità. 
4.- ACOLLIR i ACOMPANYAR: La forma de treballar en cada comunitat 
parroquial ha de promoure una pastoral d’escolta, acollida, obertura, 
servei. 
5.- ORGANITZAR ELS RECURSOS: Donar resposta, amb la major eficàcia 
possible, a les necessitats d’evangelització. 
6.- CELEBRAR LA FE: Espais de pregària, qualitat i dignitat de les 
celebracions, centralitat de la Paraula de Déu, contemplació vital del 
misteri de Crist. 
7.- AFAVORIR LA COMUNIÓ INTERPARROQUIAL: Treballar pastoralment 
unint l’esforç i complementant al del germà. 
8.- APROFUNDIR LA CORRESPONSABILITAT LAICAL: Comunitat 
configurada i servidora de l’Evangeli que se gestiona i s’organitza amb la 
cooperació dels diferents carismes i missió del ministeri tant ordenat com 
laical i fomenta la proposta i realització de la vocació de cadascú. 
9.- REVITALITZAR I RENOVAR LLENGUATGES EN LES COMUNITATS PARRO-
QUIALS: Amb allò que es planifica perseguir sempre avançar en la com-
prensió de l’Evangeli, la seva vivència personal i comunitària i el seu anunci 
renovant la formació i actualitzant-la d’acord amb les noves sensibilitats. 
 
Aquests principis, a més de criteris per avaluar, mostren quina és la finalitat de 
cadascuna de les accions que ens plantegem d’acord amb el que han proposat 
la majoria de les organitzacions pastorals del nostre Bisbat. 
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