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A TOTS ELS MEMBRES DEL POBLE DE DÉU A LLEIDA. 

 

Benvolguts germans i amics tots: 

 

El calendari d’aquest curs pastoral fixava una data força significativa per a tota la 

nostra diòcesi: el dissabte, 28 de maig, de 10 a 13.30 hores a la Casa de l’Església de 

Lleida. És el dia de la celebració de l’ ASSEMBLEA DIOCESANA. Heu rebut el cartell 

anunciant l’acte amb un lema que ens arriba al cor i en la mateixa línia de l’Església 

universal: 

 

E N   C A M Í   I   E S P E R A N Ç A T S. 
 

Caminem tots plegats sense perdre l’esperança en el do del Senyor. 

 

Tots esteu assabentats i molts heu col·laborat amb les vostres aportacions en el 

contingut de l’Assemblea d’enguany que combinava les respostes als qüestionaris del Sínode 

de Bisbes, convocat pel papa Francesc i les observacions al nostre Pla Pastoral 2020-2024. 

 

Amb aquest escrit us convoco a tots a participar presencialment en aquest 

esdeveniment tan valorat per la gran majoria dels diocesans. Amb tot, però, farem possible la 

connexió virtual per als qui no puguin assistir. Per aquesta segona possibilitat us demanaríem 

que ho feu agrupant-vos en algun local de la vostra respectiva comunitat parroquial, 

comunitat religiosa, delegació, moviment,... 

 

Començarem amb molta puntualitat per aprofitar el matí ja que podrà haver diverses 

intervencions i volem acabar a l’hora prevista. La ponència central serà el resum de les 

aportacions que la nostra diòcesi remetrà a la Conferencia Episcopal Espanyola. Els 

professors Jordi Capdevila i Anonieta Mateus faran la lectura del que ells han elaborat i 

resumit. Està previst que qualsevol pugui intervenir. 

 

Vull agrair a tots l’esforç i la col·laboració que heu prestat al llarg del curs i la tasca 

pastoral que ordinàriament desenvolupeu a les parròquies, a les comunitats religioses i en els 

moviments apostòlics. Reitero, com a Bisbe de Lleida, la invitació a participar. 

 

Preguem el Senyor pels fruits d’aquesta Assemblea. Posem en les mans de la Mare 

de Déu Blanca de l’Acadèmia els treballs pastorals que duem a terme. 

 

Una salutació cordial amb la meva benedicció per a tothom. 
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