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Presentació

Benvolguts preveres i diaques, religiosos i religioses, membres
d�instituts seculars i fidels laics i laiques de la diòcesi deTerrassa.

Hem començat el quart curs en la història de la nostra diòcesi.
Durant els tres primers anys hem anat configurant els organismes i
els serveis dels que té necessitat una comunitat diocesana. En les
visites pastorals a les parròquies, comunitats, moviments i diferents
realitats eclesials, he pogut constatar l�alegria, el dinamisme, així com
també els problemes i sofriments, les esperances d�una diòcesi que
comença la seva marxa. Han estat uns anys de gràcia, en els quals el
Senyor ens va beneint amb fruits abundants.

En continuïtat amb aquest treball, aquest nou curs pastoral
estarà marcat per l�inici de l�aplicació del primer Pla Pastoral de
la nostra diòcesi. Aquest Pla Pastoral s�ha preparat amb la
col·laboració de tots al llarg d�aquests darrers dos cursos. Es tracta
d�un instrument al servei de l�evangelització. I comporta una
programació de l�acció pastoral. Per aconseguir una eficàcia més
gran, convé reflexionar i posar per escrit els objectius i les accions
concretes que han de donar fesomia i coherència a les nostres
tasques pastorals.

Us convido a treballar generosament, tots plegats, conscients
d�altra banda que el principal agent evangelitzador és l�Esperit
Sant. Ara bé, aquest treball conjunt ens ajuda a cercar la voluntat
de Déu, a créixer en autèntica comunió, a conèixer millor la realitat
que vivim, a intensificar la conversió personal, també a fer possible
la renovació de les nostres comunitats, a organitzar l�acció
pastoral, a enfortir la corresponsabilitat i a impulsar una nova
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evangelització. És necessari per a complir tot això disposar d�uns
bons mètodes i mitjans i, alhora, de treballar amb constància i
d�avaluar tant la marxa del treball com l�assoliment dels objectius
i de les accions proposades.

És una invitació per a totes les persones que formem la
comunitat diocesana. Hem de complir la missió que el Senyor
encomana a la seva Església: �com el Pare m�ha enviat, així també
jo us envio a vosaltres� (Jo 20,21). En definitiva, aquest Pla
Pastoral ha de servir perquè la nostra Església de Terrassa sigui
més fidel a Jesús, duent a terme la missió que li és pròpia i
específica de la millor manera possible, servint-se de tots els
mitjans, divins i humans, de què disposa.

L�acció pastoral és l�actualització que l�Església realitza de
l�acció salvadora de Jesucrist. Aquesta tasca implica diverses
funcions, denominades accions pastorals o accions eclesials, és a
dir, ministeris de l�Església en diferents àmbits de realització.

Jesucrist és mestre, sacerdot i rei, i aquest triple ofici va donar
lloc posteriorment al triple ministeri de la paraula, dels sagraments
i del guiatge. Aquests ministeris es van denominar així mateix
funcions pastorals: la profètica o anunci de la paraula, la litúrgica
o celebració del culte i la caritativa o servei de la comunitat.

El ConciliVaticà II ho expressa enmúltiples ocasions. Les accions
eclesials queden anunciades d�aquesta manera: el ministeri profètic
és servei de la Paraula a tots els seus nivells: evangelització, catequesi
i homilia. El ministeri litúrgic és la celebració dels misteris cristians
en els diversos aspectes: l�Eucaristia, els altres sagraments i la litúrgia
de les hores. Elministeri hodegètic és el servei cristià en l�organització
i direcció eclesial i la promoció caritativa integral com a servei cristià
al món.

En el nostre Pla Pastoral hem recollit aquesta distribució, i
hem explicitat un quart aspecte o dimensió, que és el de la comunió
i coordinació diocesana.

És bo recordar que l�evangelització1 implica tot un procés
d�acostament als destinataris, fins al punt d�inculturar-se en el

1. Cf. Evangeli Nuntiandi 24.
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seu ambient per poder testimoniar i proposar clarament l�anunci
explícit de Jesús, que farà possible la conversió i l�adhesió de cor
dels qui reben aquest missatge, propiciant d�aquesta manera
l�entrada a la comunitat cristiana, la recepció dels sagraments i
esdevenint col·laboradors en l�acció evangelitzadora.

És molt important subratllar el testimoni cristià de vida, personal
i comunitari, per la seva força arrossegadora quan és autèntic, i
per la seva capacitat de vèncer els prejudicis, tant si és viscut a
les parròquies com a les comunitats cristianes, moviments, i totes
les realitats eclesials. És imprescindible un anunci explícit de
paraula, fet amb naturalitat, des de la serenitat i la força de qui ha
trobat el sentit i el camí de la seva vida.Amb paraules del Concili
ProvincialTarraconense, hem de procurar evangelitzar descobrint
en el cor de cada dona i de cada home l�acció i l�escalf de
l�Esperit�, establint les mediacions oportunes per tal que les
persones senzilles, i tal vegada afligides, puguin trobar-se amb
Déu..., ajudant a refer l�experiència de Déu de molta gent
allunyada, experiència que està lligada a l�amor als germans i, per
tant, a aquella opció preferent pels pobres i per la justícia que fou
distintiu del Messies Jesús2 . Tant de bo arribem a suscitar en la
nostra Església Local una nova acció missionera amb la
col·laboració i la responsabilitat de tots els membres del Poble de
Déu.

Agraeixo la col·laboració de tots els qui heu treballat en
l�elaboració del nostre primer Pla Pastoral, especialment la
comissió redactora, i el poso en mans de tots els diocesans, amb
total confiança en Crist ressuscitat, present en la seva Església,
amb plena confiança també en l�Esperit Sant, que és la nostra
força, i en Santa Maria, la Mare i la Mestra, que és l�estrella que
guia la nostra missió. Que Déu ens ajudi a fer-ho realitat.

15 DE NOVEMBRE DE 2007

+Josep Àngel Saiz Meneses
Bisbe de Terrassa

2. Cf: Concili Provincial Tarraconense, nº 1, d.
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L’anunci de la Paraula

I. Àmbits

A) La formació dels cristians

1. Per tal d�ajudar a viure la vida cristiana amb més fermesa
i convenciment, i per tenir i oferir la �raó de l�esperança� que
professem, s�ha d�articular i organitzar per als fidels cristians un
procés de formació permanent, adaptat a les seves possibilitats i
necessitats.

És important assegurar aquest procés de formació que ha de tenir
els següents eixos fonamentals: la Bíblia, tant el NouTestament com
l�Antic Testament, el Credo, el Catecisme de l�Església i la doctrina
social de l�Església. Es pot oferir per mitjà d�una granmultiplicitat de
modalitats, per tal que arribi a la major quantitat de fidels possible:
cursos sistemàtics de catequesi, cursets, conferències, preparació
per als sagraments, celebracions litúrgiques, aplecs, homilies,
programes de radio i televisió, fulls informatius, Internet, etc.

2.En aquesta formació és important ajudar els creients a llegir i a
pregar cada dia amb la Paraula de Déu. Un altre element a destacar
és la catequesi d�adults, que es pot organitzar a la parròquia o a nivell
arxiprestal, així com també cal potenciar les reflexions ocasionals
que es puguin oferir en temps litúrgics determinats o aprofitant aplecs
i festes. També és important cuidar la formació dels militants de
moviments cristians per assumir el propi protagonisme laïcal i la seva
missió evangelitzadora, tant personal com comunitària. I, finalment,
cal facilitar la formació especial dels consiliaris que acompanyen els
grups, moviments i associacions d�Església.
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B) La transmissió de la fe a la família

3. La família és el lloc bàsic per a la transmissió de la fe. El
Papa Benet XVI ho expressà en l�homilia de la clausura del V
Encontre Mundial de les Famílies aValència (9-VII-2006).Tenint
molt en compte les dificultats i oportunitats que tenen els pares i
els avis per transmetre la fe, s�han de cercar camins de comunicació
entre els responsables de les parròquies, de centres catequètics i
moviments educatius i de pastoral familiar, i responsables de les
escoles cristianes, per tal d�oferir els ajuts que puguin ser
necessaris.

4. És bo també implicar els pares en el procés d�educació cristiana
del seus fills des delmoment que demanen la recepció d�un sagrament,
tant pel que fa al baptisme com a la primera comunió. Es poden
desenvolupar en les accions pastorals infantils i juvenils projectes de
participació dels pares, per comptar amb ells, i per oferir-los espais
de diàleg, testimonis i altres activitats que els ajudin a desenvolupar
la seva missió.

5. A la diòcesi hi ha presència de moviments familiars que cal
donar a conèixer i potenciar per tal d�ajudar els matrimonis a viure
llur fe, a través de la formació, la revisió i l�enriquiment mutu. És bo
oferir una formació adient segons l�ensenyament de l�Església i les
necessitats i problemàtiques actuals de les famílies. En aquesta línia
és important que existeixi un equip d�orientació per a les famílies que
passen dificultats.

6. La presència de famílies immigrades catòliques ofereix la
possibilitat de treballar-hi pastoralment. S�ha demantenir una atenció
especial sobretot en el primer temps d�arrelament, a través d�un equip
de persones a cada parròquia que els vagi coneixent, s�interessi per
ells, els informi de les activitats de la parròquia, els orienti en els
serveis que puguin necessitar, etc.

C) La formació dels catequistes i dels educadors en general

7. Per tal que els catequistes i educadors puguin realitzar la seva
missió és important assegurar la seva formació aprofitant les reunions
que habitualment tenen.Això és igualment válid per als responsables

L’L’L’L’L’AAAAANNNNNUUUUUNCINCINCINCINCI     DEDEDEDEDE     LLLLL AAAAA     PPPPPARARARARAR AAAAAULULULULULAAAAA
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d�altres d�activitats pastorals, sobretot els qui exerceixen algun
�mestratge� en l�educació de la fe. Aquesta formació ha de ser
permanent i adreçada a tots. Alhora és recomanable programar
una formació més intensa durant alguns dies del curs pastoral per
tal d�intensificar la formació en aspectes concrets.

8. En aquesta formació s�ha de tenir molta cura en la preparació
i motivació adient als catequistes novells.Aquesta preparació es pot
fer a nivell d�arxiprestat, per facilitar-ne la participació.

D) El procés catequètic d’infants

9. Durant els dos primers cursos de la catequesi, normalment
de preparació a la primera comunió, cal assegurar que s�expliquin
i es coneguin els continguts fonamentals de la fe cristiana.Alhora
cal ensenyar a pregar i a celebrar la fe.

En els darrers anys en algunes llocs s�ha optat per iniciar la
catequesi d�infants quan han complert els vuit anys. Cal tenir
present, però, que en la situació actual de secularització, i sense
que la majoria de famílies assumeixin d�una manera activa la
transmissió de la fe, és important valorar la capacitat de
receptivitat que tenen els infants des de les primeres edats. Es
recomana, en aquest sentit, que l�edat del començament de la
iniciació cristiana amb els infants sigui quan compleixen els set
o vuit anys.

10. Cada vegada més s�està introduint en la catequesi la
presentació global segons la qual la formació catequètica dels
infants ha de tenir uns dies forts cada setmana: el dia de la sessió
i el diumenge com a dia de la celebració, amb les adaptacions
oportunes o bé oferint celebracions familiars.

11. Tot i això l�esforç cal fer-lo per assegurar que els infants
continuïn la formació després de la celebració de la primera
comunió. Cal vincular la catequesi de postcomunió amb els
moviments infantils presents a la diòcesi (esplais, acció catòlica,
escoltisme, etc). La formació d�escolanies amb sessions de
formació i preparació, alhora que assegura el servei a l�altar, dóna
la possibilitat als infants de sentir-se protagonistes i actius en les

L’L’L’L’L’AAAAANNNNNUUUUU NCINCINCINCINCI     DEDEDEDEDE     LLLLLAAAAA     PPPPPARARARARARAAAAAULULULULULAAAAA
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celebracions. Les corals infantils també poden ser un bon espai
de formació cristiana i litúrgica.

12.És bo potenciar, allà on sigui possible, la catequesi especial,
adreçada als infants disminuïts. L�experiència dels llocs on ja s�ha
realitzat aquest tipus de catequesi ha estat important i molt valorada.

E) La iniciació cristiana d’adolescents i joves

13. En els processos d�iniciació cristiana de preadolescents,
adolescents i joves, cal prioritzar l�encontre amb Jesús com a
Salvador, l�experiència de Déu i la seva incidència en la vida. Per
fer-ho possible, són elements imprescindibles les celebracions i la
pregària, l�acompanyament personal, el creixement espiritual i la
dimensió comunitària i eclesial.

Atenent a la psicologia i el tarannà juvenil, no s�ha de limitar el
procés de formació a reunions. El procés demana reflexió,
celebracions, pregàries, accions, convivències, moments d�esplai,
participació en les trobades diocesanes, serveis als necessitats, i
sempre des d�una òptica creient i eclesial.

14. Els preveres, en particular els joves, han d�orientar i
acompanyar aquest procés d�iniciació cristiana en la mesura que sigui
possible, i especialment han de formar, i acompanyar els catequistes
i els responsables i formadors laics.

15. En el treball amb adolescents i joves s�ha de prioritzar la
continuïtat en la formació dels que han rebut el sagrament de la
Confirmació, afavorint la integració dels adolescents i joves a les
comunitats parroquials, procurant que tinguin una atenció especial en
celebracions determinades, moments propis combinats amb la vida
de la comunitat cristiana.

16. Donada la relació que hi ha entre la pastoral de joves i altres
àmbits pastorals, s�ha de promoure el treball conjunt amb els
responsables dels departaments de pastoral de les escoles cristianes
i amb els responsables dels moviments i associacions promogudes
des de les comunitats religioses, per tal d�establir la coordinació amb
el treball que es realitza des de les parròquies.
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F) L’acolliment de cristians que celebren ocasionalment la fe

17. Cada vegada és més important apostar per una pastoral
acollidora de les persones que no parteixi d�un judici previ de la seva fe
(sovint de vaga formulació i que obeeix a motivacions molt variades),
sinó de les possibilitats que s�obren per a cada persona des de
l�encontre amb Jesucrist. Cal assegurar la presència del prevere en
el despatx parroquial, i/o assenyalar hores d�acolliment a cada
parròquia, si es dóna el cas que el despatx de diverses parròquies
està unificat. Aquesta actitud pastoral de l�acolliment també s�ha de
donar envers aquelles persones que s�acosten a la parròquia per
demanar serveis diversos

18. En aquest sentit és bo crear equips parroquials, arxiprestals o
sectorials de cristians, degudament preparats, per què assumeixin el
procés de preparació a les celebracions. En aquesta preparació és
important assegurar també el diàleg amb el prevere, especialment si
ha de presidir la celebració.

19. És important la presència del prevere i altres cristians en les
celebracions de la fe. Caldrà vetllar perquè la predicació que es faci
en les celebracions que hi participen fidels ocasionals pugui oferir un
primer anunci de la Bona Nova, procurant que tingui un to acollidor,
entenedor i adequat als assistents.

G) Els allunyats, indiferents i agnòstics

20. En referència a les persones que viuen allunyades de l�Església
s�han de promoure les actituds de l�acolliment i del diàleg com a
signes explícits del cristianisme en la relació que la pastoral ordinària
sovint permet tenir amb aquest col·lectiu de persones. S�ha de plantejar
també l�anunci de l�Evangeli tot sortint a l�encontre de les persones
allunyades i oferint el missatge de la salvació.

21. En aquesta línia l�Església ha de promoure i estimular l�acció
dels cristians en institucions cíviques, sindicals, obreres, esportives,
culturals, polítiques, etc. Oferir-els-hi les ajudes per afrontar aquestes
responsabilitats des dels valors evangèlics i així fer l�anunci explícit
de la fe a partir del seu testimoniatge i crear unes condicions que
facilitin una vida més humana i digna per a tothom.

L’L’L’L’L’AAAAANNNNNUUUUU NCINCINCINCINCI     DEDEDEDEDE     LLLLLAAAAA     PPPPPARARARARARAAAAAULULULULULAAAAA



18

22. Pot ajudar en relació amb els allunyats l�edició de materials
variats (fulls, tríptics, etc) amb suport informàtic, de paper, etc. que
presentin l�eix vertebrador del cristianisme amb tota la seva riquesa,
que ajudin a desfer malentesos respecte a temes d�Església i que
facilitin la informació, la reflexió i el diàleg.

H) Els mitjans de comunicació i el món de la cultura

23. La presència dels cristians és important en els mitjans de
comunicació. Cal aprofitar les oportunitats que aquestsmitjans (locals
o comarcals) ofereixen i les col·laboracions que demanen per fer
una presentació adequada de la fe i la vida de l�Església, així com
també respecte a problemàtiques actuals

24. S�ha de cuidar molt especialment les publicacions que es
realitzen des de l�Església: els fulls informatius, així com també els
programes que les parròquies i altres obres i associacions d�apostolat
ofereixen. Tenir cura dels textos i posar atenció a les imatges, que
sovint �parlen� més que els escrits, les cartelleres, etc.

25. L�Església és present de forma variada en tot el que comporta
el món de la cultura i la formació universitària. És necessari oferir i
donar tot el recolzament a les iniciatives que en aquest sentit es puguin
suscitar.

I) L’ecumenisme i el diàleg interreligiós

26. A la nostra societat hi ha una presència de fidels d�altres
confessions cristianes així com també més recentment d�altres
tradicions religioses, degut en bona part als fluxos migratoris.

En aquest sentit és important aprofitar les trobades ecumèniques
existents o programar-ne de noves, per tal de compartir l�escolta i
l�estudi de la Paraula de Déu amb els altres cristians i fer-ne motiu
de pregària conjunta. També s�han d�estendre ponts de diàleg amb
els creients d�altres religions.
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II. Accions pastorals distribuïdes per cursos

Per copsar millor el sentit de cada acció, cal reflexionar les
orientacions que es troben en els àmbits corresponents.

Curs 2007-2008:

Primera: Organitzar la catequesi d�adults a la diòcesi, sigui
d�unamaneramés sistemàtica, siguimés ocasional, realitzant-
la a la parròquia i/o a nivell arxiprestal (vg. núm. 1 i 2 )

- Organismes i persones responsables: els Arxiprestos
amb els Rectors de les parròquies; la Delegació de
Catequesi.

Segona: Potenciar els moviments familiars presents a la
diòcesi.Alhora les parròquies han de procurar la creació de
grups dematrimonis d�àmbit parroquial que ajudin als esposos
al creixement de la vida cristiana en la seva dimensió personal
i familiar, amb l�acompanyament d�un prevere. (vg. núm. 5)

- Organismes i persones responsables: la Delegació
de Pastoral Familiar, els Rectors i els Consell Pastorals
Parroquials i els Moviments familiars.

Tercera:Treballar la continuïtat en la catequesi de postcomunió,
de postconfirmació i en els grups de joves. Confeccionar cada
parròquia o arxiprestat un full informatiu per donar a conèixer
les activitats pastorals per tal d�afavorir la participació
d�infants, adolescents i joves (vg. núm. 11 i 15)

- Organismes i persones responsables: la Delegació
de Pastoral de Joventut, els Arxiprestos, els Rectors i
els Moviments d�apostolat d�infants i joves.

Quarta: Acollir i atendre amb caritat pastoral les persones
que ocasionalment desitgen celebrar els sagraments, tot creant
equips d�atenció a aquestes persones, amb el guiatge i
acompanyament del prevere. (vg. núm. 17 i 18)

- Organismes i persones responsables: els Rectors i
els Consells Pastorals Parroquials, la Delegació per al
Catecumenat.
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Curs 2008-2009:

Cinquena: Formar agents de pastoral per tal d�assumir
tasques de responsabilitat a diversos àmbits i per a col·laborar
en les accions pastorals. Especialment cal escollir i formar
fidels pel ministeri de catequistes a tots els nivells: infants,
joves i adults. (vg. núm. 1, 2 i 7)

- Organismes i persones responsables: la Delegació
de Catequesi; els Arxiprestos i els Rectors.

Sisena:Ajudar a viure i transmetre la fe dins la pròpia família.
Confeccionar fulls informatius per oferir-los als pares, amb
les oracions, els signes, les explicacions i els continguts de la
fe per a l�educació dels infants i adolescents en les edats
compreses entre els 0 i els 14 anys. (vg. núm. 3)

- Organismes responsables: les Delegacions de
Catequesi, Pastoral Familiar i Pastoral Universitària i
Món de la Cultura.

Setena: Implicar els pares en el procés catequètic dels infants,
fent queaquest procés combini els elements experiencials amb
els formatius. Plantejar-se la relació amb els pares com un
temps d�evangelització, d�una renovada comprensió dels
continguts de la fe i de vivència de les celebracions, i d�ajuda
a la integració a la parròquia. Oferir també orientacions per a
l�educació catòlica dels fills. (vg. núm. 4)

- Organismes i persones responsables: les
Delegacions de Catequesi i del Catecumenat, els
Rectors.

Curs 2009-2010:

Vuitena: Plantejar i organitzar d�una manera renovada la
iniciació cristiana d�adolescents i joves, de manera que es
tingui en compte la reflexió, la pregària, la formació, l�atenció
a la vida, les celebracions, la convivència, les accions i les
trobades diocesanes. Potenciar la coordinació entre les
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parròquies i els arxiprestats i el treball amb les escoles
cristianes, les comunitats religioses i les institucions amb
voluntariat jove. (vg. núm. 13- 16)

- Organismes i persones responsables: les
Delegacions de Pastoral de Joventut, d�Ensenyament i
de Vida Consagrada, els Rectors i els Moviments
d�apostolat de joves.

Novena: Atendre les persones allunyades de l�Església,
vetllant perquè les diverses ocasions de comunicació
(participació en celebracions, visites culturals, accions
solidàries, etc), es realitzin amb una actitud de diàleg i
d�acolliment; i alhora siguin ocasió per presentar la novetat
de l�Evangeli i l�eix fonamental de la vida cristiana, com a
resposta als seus interrogants, centres d�interès i possibles
prejudicis. (vg. núm. 20)

- Organismes i persones responsables: els Rectors,
els Consells Pastorals Parroquials i els Moviments
d�apostolat d�adults.

Desena: Promoure la implicació de cristians en institucions
cíviques, polítiques, sindicals, culturals, etc. oferint-los els ajuts
necessaris per tal d�assumir les diverses responsabilitats. (v.
núm. 21)

- Organismes responsables: les Delegacions de
Pastoral Universitària i Món de la Cultura, de Pastoral
Obrera i de Pobles i Comarques, i els Moviments
d�apostolat d�adults.
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La celebració
de la fe
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La celebració de la fe

I. Àmbits

A) La celebració de l’Eucaristia

1. S�ha de viure i ajudar a viure la centralitat de l�Eucaristia
dominical en la vida cristiana, tant a nivell comunitari com personal
de cada cristià. És l�Eucaristia la que crea la comunitat cristiana, la
que l�alimenta i l�enforteix. L�Església neix de l�Eucaristia tal i com
va recordar el Papa Joan Pau II (Ecclesia de Eucharistia, 2003) i el
Papa Benet XVI (Sacramentum Caritatis, 2007). S�ha de viure com
el moment culminant de la vida de tota comunitat cristiana.

2. És bo revisar les celebracions de l�Eucaristia a cada comunitat
per tal d�ajudar a fer més expressiva la trobada dominical que centra
la vida cristiana, fent atenció especial a l�acolliment de les persones
(especialment aquelles que participen ocasionalment a les
celebracions), al to de la celebració, la participació en els diversos
serveis i ministeris, l�atenció a la realitat concreta que es viu i
l�adequació dels espais.

En alguns llocs serà important replantejar el nombre de les
celebracions de l�Eucaristia tot potenciant l�agrupació de cristians
per fer més expressiva i viva la celebració, sobretot en determinades
celebracions i cercant la millor coordinació entre parròquies veïnes.

3. Donat que la celebració de l�Eucaristia és expressió de la
caritat cristiana s�ha de procurar que manifesti el compromís de
compartir els béns i col·laborar amb el manteniment i sosteniment
de l�Església.
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B) El Sagrament del Baptisme

4.En referència al Baptisme és bo recordar que el fet de demanar
el baptisme ha de ser considerat com una ocasió privilegiada per
acollir i per conèixer, per oferir i per reflexionar sobre Jesucrist i el
sentit del baptisme, així com també per conèixer la parròquia i
descobrir-ne la seva vinculació. En aquest sentit s�ha de proposar
una preparació que tingui en compte presentar la vida cristiana i que
arribi a plantejar la fe i a desvetllar-la en les persones que ho demanen,
a partir d�un curset que es realitzarà a cada parròquia i/o a l�arxiprestat
i també a través del diàleg personal.

5.És recomanable que s�estableixin uns criteris i unes orientacions
diocesanes per la preparació i la celebració dels sagraments per tal
d�afavorir la seva preparació comuna i també com a expressió del
sentit diocesà, d�una manera especial en els sagraments del baptisme
i el matrimoni. Aquests criteris han de remarcar els elements
essencials que cal tenir en compte per tal d�ajudar a afrontar i enfocar
les situacions diverses.

6.Un element important en el sagrament del Baptisme és la figura
del padrí. Es proposa elaborar un full informatiu sobre les condicions
que cal que tinguin els padrins tot explicant la seva missió i la seva
responsabilitat respecte als candidats.

C) El Sagrament de la Confirmació

7. Pel que fa a la Confirmació cal potenciar la presència dels
adolescents i dels joves en la catequesi i la seva formació cristiana a
partir principalment de les parròquies, escoles, l�esplai i el lleure, el
voluntariat, les colles d�amics, etc. Cal vetllar per a que les famílies
ho facilitin i ho propiciïn. La pròpia catequesi de confirmació i el seu
procés formatiu s�han de resituar en el context actual, repensar
quina és la millor edat per a rebre el sagrament i potenciar
l�acompanyament espiritual dels adolescents.

8. Cada vegada és més freqüent que algunes parelles demanin rebre
el sagrament de la Confirmació amb motiu de la preparació per al
matrimoni. Fora del tot recomanable oferir-els-hi una preparació
adequada.Aquestapreparacióespot fer anivell parroquial i /o arxiprestal.
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D) El Sagrament de la Reconciliació

9. Respecte al sagrament de la Reconciliació s�ha de realitzar tota
una catequesi i formació adequades que motivin i promoguin el seu
sentit a través de la presentació de la realitat del pecat i de la conversió
i de la necessitat de la salvació de Jesucrist. Es pot fer mitjançant les
homilies en les celebracions i les sessions de catequesi. El prevere
ha d�estar disponible per a confessar i per la tasca de l�acompa-
nyament espiritual, fomentant l�esperit d�acollida, de misericòrdia i
d�encoratjament. Cal combinar les celebracions de la reconciliació
comunitàries, tal com l�Església ho demana, amb les individuals a les
parròquies i comunitats.

S�ha de vetllar perquè els infants, adolescents i joves puguin viure
i celebrar el sagrament del perdó. En aquest sentit és necessari
incloure-ho adequadament en els seus programes de formació i en el
calendari de celebracions.

E) El Sagrament de la Unció

10. Sobre els sagraments de la malaltia es proposa oferir una
catequesi a les parròquies i/o arxiprestats a través de les homilies, els
aplecs, les sessions de catequesi, xerrades, etc. També es recorda la
importància de potenciar la visita als malalts i a les persones
necessitades i que viuen situacions de feblesa i de dolor, comptant
amb les persones que ofereixen disponibilitat i formació, sobretot
persones grans.

Allà on sigui possible es recomana fer la celebració comunitària
de la Unció a les parròquies, així com també a les residències i centres
de dia. Cal ser conscients del bé espiritual que produeix en els fidels.

F) El Sagrament del Matrimoni

11. En referència al matrimoni cal revisar els continguts que
s�ofereixen en la preparació matrimonial per tal de presentar el
nucli de la vida cristiana i a la vegada ser més sensibles a les
problemàtiques de les parelles. Convé treballar per la renovació
dels equips d�acollidors de promesos i de cursets prematrimonials
a les parròquies, a partir de la incorporació de nous matrimonis
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que es vagin integrant i formant. Fomentar que aquests equips
procurin ajudar-se entre ells.

Un element important és la formació cristiana dels matrimonis,
desvetllant-ne la necessitat, acompanyant les parelles i posant els
mitjans més adients per tal d�oferir els elements de formació cristiana
més adequats a les seves necessitats.

12. S�ha d�establir la necessària coordinació entre les par-
ròquies i els santuaris que acullen celebracions perquè les parelles
puguin integrar-se a la vida de la comunitat, tant en la preparació
al sagrament en el despatx parroquial i en el curset, com després
de la celebració del mateix cercant la inserció en la vida
parroquial.

G) El Sagrament de l’Orde sacerdotal

13. Finalment i en referència al sagrament de l�Orde és important
vetllar i potenciar la pastoral vocacional perquè hi hagi preveres i
diaques a totes les comunitats. S�ha de desvetllar l�interès i la inquietud
vocacional a tots els moments formatius de la vida d�un cristià,
preferentment en l�adolescència i la joventut, incloent el tema
vocacional en els programes formatius.

Una bona manera d�ajudar a mantenir la pastoral vocacional és
organitzarmoments concrets celebratius de pregària per les vocacions
a cada comunitat cristiana i en el conjunt de les celebracions d�una
parròquia.

H) La litúrgia exequial

14. Pel que fa a la litúrgia exequial és important recordar que es
tracta d�un moment privilegiat que pot ajudar a redescobrir i a
reflexionar sobre el sentit de la vida i de la Bona Nova anunciada per
Jesucrist.

Cal cuidar-la, preparar-la i dignificar-la especialment com un
element evangelitzador, tant pel que fa a l�acolliment de les persones
i l�acompanyament de les famílies com amb la pròpia homilia del
sacerdot.
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I) La presència dels cristians ocasionals

15. Vetllar d�una manera particular per la participació de les
persones que s�acosten ocasionalment a l�Església amb motiu de la
recepció d�un sagrament o en l�acompanyament a les persones que
el reben. Es tracta en molts casos d�un moment de primer anunci
evangelitzador que cal cuidar i preparar ambmolta delicadesa, oferint
un rostre acollidor i presentant l�anunci de la BonaNova de l�Evangeli.

J) La presència d’immigrants catòlics

16. Vetllar per la integració dels immigrants catòlics que s�acosten
a l�Església tot treballant perquè se sentin acollits i perquè puguin
aportar també llur experiència creient i cultural. En moltes ocasions
la celebració litúrgica esdevé el primer moment d�aquest apropament
a la comunitat cristiana. Cal vetllar perquè esdevingui un moment de
comunió i que ajudi a la integració de les persones.

K) La formació litúrgica

17. Cal potenciar a les comunitats cristianes una formació seriosa
i aprofundida sobre l�Eucaristia i també sobre tots els sagraments.
Una formació que s�ha de fer a nivell parroquial i també arxiprestal.
Una formació que ajudi a conèixer i viure el sentit de la celebració,
així com els diversos moments de la mateixa, els signes i els símbols,
els gestos, etc. Crear comissions de litúrgia a cada parròquia on sigui
possible

18. S�ha de vincular la vida litúrgica de l�Església amb la catequesi
i la formació que s�ofereix, tenint en compte que cal educar en la
dimensió celebrativa i que cal potenciar la integració dels infants,
adolescents, joves i adults que participen en la preparació d�algun
sagrament, a la vida de la comunitat cristiana. En especial cal treballar
per la presència i participació dels infants i dels joves.

19. El llenguatge que s�utilitza a les celebracions litúrgiques ha de
ser entenedor i adequat perquè afavoreixi la comprensió i ajudi a la
vivència profunda. Tenint en compte sempre les normes litúrgiques,
cal ajudar a viure el sentit de la celebració a partir de les concrecions
i adaptacions que siguin possibles.
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L) Els espais celebratius

20. Vetllar perquè els espais celebratius (temples, esglésies,
capelles, sagristies, etc) siguin tractats i cuidats amb lamàxima dignitat,
de manera que afavoreixin tant l�acolliment de les persones com,
sobretot, la celebració dels misteris de la fe. És bo recordar i procurar
que vetllar el patrimoni religiós és treballar pel patrimoni cultural de
l�Església com un servei a la societat i com element de transmissió
de la fe.

21. És important promoure que a les parròquies i altres centres
de culte es pugui oferir una catequesi i una explicació adient sobre
l�edifici i l�espai sagrat, i els elements que el conformen, a les persones
que el visiten per tal d�ajudar a conèixer i entendre el sentit religiós i
també la dimensió cultural.

El temple parroquial és l�espai en el qual s�han de realitzar
habitualment les celebracions sagramentals, sobretot quan es tracta
d�associacions o altres grups.
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II. Accions pastorals distribuïdes per cursos

Per copsar millor el sentit de cada acció, cal reflexionar les
orientacions que es troben en els àmbits corresponents.

Curs 2007-2008:

Primera: Recuperar la centralitat i la importància de
l�Eucaristia en la vida cristiana i en l�acció pastoral. Remarcar
aquesta centralitat en tots els nivells de formació, en la
predicació i en la preparació dels sagraments. Revisar a cada
comunitat i parròquia les celebracions pròpies per tal de
renovar els elements de comprensió, de participació i
d�expressió. (vg. núm. 1)

- Organismes i persones responsables: les Delegacions
de Litúrgia, de Catequesi, de Catecumenat i els Rectors.

Segona:Elaborar i oferir uns criteris i orientacions diocesanes
per la preparació i celebració dels sagraments per tal d�ajudar
els preveres i els responsables de la seva preparació i per
afavorir la comunió entre tots, com a expressió del sentit
diocesà. (vg. núm. 5)

- Organismes i persones responsables: la Vicaria de
Pastoral i la Delegació de Litúrgia.

Tercera:Elaborar un full informatiu sobre les condicions que
cal que tinguin els padrins, tot explicant la seva missió i
responsabilitat. (vg. núm. 6)

- Organismes i persones responsables: la Vicaria de
Pastoral i la Delegació de Litúrgia.

Quarta:Replantejar la catequesi de confirmació (continguts,
edats, etc.) i situant-la després d�un temps de catequesi de
postcomunió. Potenciar l�acompanyament espiritual dels
adolescents, tant abans com després de la recepció del
sagrament. (vg. núm. 7 i 8)

-Organismes responsables: les Delegacions de Litúrgia,
de Catequesi i de Pastoral de Joventut.
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Curs 2008-2009:

Cinquena: Revaloritzar el sagrament de la Reconciliació.
Que formi part dels processos formatius de la persona, a la
catequesi i en els grups d�adults. Oferir des de les parròquies
i centres de culte horaris concrets i públics per a confessar i
acompanyar espiritualment. (vg. núm. 9)

- Organismes i persones responsables: les
Delegacions de Catequesi, Litúrgia i els Rectors.

Sisena:Atendre especialment els malalts en el seu procés i a
les persones grans en aquesta etapa concreta de la seva vida.
Crear i consolidar equips de pastoral de la salut a les
parròquies.Visitar elsmalalts a les seves llars i a les residències
i centres de dia, oferint-los la possibilitat de rebre els
sagraments. (vg. núm. 10)

- Organismes i persones responsables: la Delegació
de Pastoral de la Salut, els Rectors i els visitadors de
malalts.

Setena: Renovar els equips de preparació al matrimoni,
incorporant-hi nous matrimonis després d�un procés de
formació. Alhora s�ha d�assegurar en les sessions de
preparació la presentació dels continguts bàsics de la fe i la
comprensió del sagrament del matrimoni. (vg. núm. 11)

- Organismes i persones encarregats: la Delegació
de Pastoral Familiar, els Rectors, els equips de
preparació al matrimoni i els Moviments familiars.

Curs 2009-2010:

Vuitena: Implicar la comunitat parroquial en la pregària pels
seus fidels difunts a través de la presència dels preveres de
la parròquia en la celebració exequial de l�enterrament, de la
visita a la família, i de la celebració de la Missa funeral a la
mateixa parròquia. (vg. núm. 14)

- Organismes i persones responsables: els Rectors i
els Preveres responsables en els Tanatoris.

LLLLLAAAAA     CELEBRCELEBRCELEBRCELEBRCELEBRAAAAACIÓCIÓCIÓCIÓCIÓ     DEDEDEDEDE     LLLLLAAAAA     FFFFF EEEEE



33

Novena: Promoure la formació litúrgica de tots els cristians
en general i en especial dels que tenen algun tipus de
responsabilitat en les celebracions. Organitzar cursos de
formació pels qui exerceixen ministeris litúrgics: lectors,
salmistes, directors de cants, organistes, acòlits o escolania.
(vg. núm. 17)

- Organismes i persones responsables: la Delegació
de Litúrgia, els Arxiprestos i els Rectors.

Desena: Vetllar perquè els espais celebratius siguin tractats
i cuidatsamb la màxima dignitat. En el cas de restauracions i
reformes, cal comptar sempre amb l�autorització de la
Delegació del Patrimoni i d�Economia Per altres usos
sol·licitats dels espais celebratius, és oportuna i necessària
l�autorització de la Cúria. (vg. núm. 20).

- Organismes responsables: la Delegació de Patrimoni.

LLLLLAAAAA     CELEBRCELEBRCELEBRCELEBRCELEBRAAAAACIÓCIÓCIÓCIÓCIÓ     DEDEDEDEDE     LLLLLAAAAA     FFFFFEEEEE



34



35

El servei
a les persones i al

món



36



37

El servei a les persones i al món

I. Àmbits

A) L’acció caritativa a l’Església

1. L�acció caritativa i social és una de les accions fonamentals
de l�Església local i de les comunitats que la formen. El Papa
Benet XVI així ho ha recordat i explicitat a l�encíclica �Deus
caritas est� (2005). Per l�atenció als pobres, ja siguin pobres de
recursos materials per portar una vida digna, o per manca de
recursos espirituals i culturals i també de salut, llibertat, afecte,
etc., és essencial el missatge i la pràctica de l�Evangeli.

La comunió eclesial demana relacions interpersonals i la
comunicació cristiana de béns. Ningú no pot desentendre�s de
l�altre, sinó que els membres més febles han de ser envoltats de
totes les atencions. �Si un membre sofreix, tots els altres se�n
ressenten� (1Co 12,26). Sense aquesta òsmosi no hi hauria
comunió.

El Concili Provincial Tarraconense (1995) exhorta a revifar la
tradició, intensament viscuda en la primera Església, de vincular
la celebració de l�Eucaristia amb la caritat fraterna, insistint de
manera particular en la relació entre la Fracció del Pa i la
comunicació cristiana de béns.

Els preveres i diaques són els primers responsables en mantenir
la unitat entre la celebració de la fe i el servei a les persones i a
les comunitats que tenen confiades. A ells pertoca predicar-la i
motivar-la.
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B) La sol·licitud pels pobres i marginats a la diòcesi i

la identitat cristiana

2.Cal intensificar la presència i l�acció de l�Església en el món
dels pobres, dels marginats, dels ancians, dels malalts, entre els
qui sofreixen, per mitjà de les institucions que tenen aquesta
finalitat, però també pel testimoni i acció personals de cada cristià
en les institucions adequades o donant-hi suport. L�acció caritativa,
pròpia de l�Església, s�estructura a nivell diocesà, parroquial i en alguns
cassos a nivell arxiprestal.

3. La motivació primària de l�acció caritativa de l�Església és
teològica. Des d�aquesta constatació de principi és del tot necessari
que les nostres institucions i obres socials, així com les obres de les
comunitats religioses, cuidin la identitat i la motivació cristiana de tots
els seus responsables i col·laboradors.

C) Les causes estructurals

4. La caritat i el servei a les persones exigeix, alhora, una visió
estructural de la societat, de les múltiples causes que esdevenen
portadores de marginació, pobresa, injustícia... i el compromís de
construir una societat més solidària, fraterna i justa al servei de la
persona i de les persones.

La nostra Església diocesana ha de treballar sempre per aquesta
finalitat exercint la pròpia missió pastoral, bo i analitzant la realitat
concreta i les causes que provoquen aquestes situacions per il·luminar-
les i aconseguir que es realitzin segons la voluntat salvadora de Déu,
des de la vivència de creu i de resurrecció que té la Salvació. S�ha de
vetllar perquè tots els cristians contribueixin a aquesta tasca
evangelitzadora i de denúncia profètica.

D) Les causes personals

5. La confrontació sincera de la pròpia vida amb l�Evangeli,
l�experiència de l�amor gratuït i fidel de Déu i la nostra resposta,
ajuden a descobrir les causes personals amb les que cadascú
contribueix a mantenir situacions de pobresa, marginació i
sofriment.
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Les actituds necessàries per tal d�acollir-nos uns i altres i poder
anomenar-nos germans han de comportar un estil de vida més auster,
aprendre a compartir els béns amb més generositat, l�interès pel
benestar de les famílies, i no només de la pròpia, posar les qualitats
personals al servei dels qui més ho necessiten, el tracte envers tothom
amb dignitat, respecte, justícia, etc.

E) Càritas Diocesana

6. Ésmissió de tota la diòcesi cercar els recursos econòmics anivells
diocesà i parroquial per afrontar les despeses que genera l�acció de les
Càritas. Així com també és important treballar coordinadament per tal
que l�acció de l�Església pugui incidir de manera més efectiva en els
camps socials més urgents.

7. Des de Càritas Diocesana s�ha d�oferir l�anàlisi i les propostes
d�acció en relació a les noves situacions de pobresa i marginació que
apareixen: ciutadans que a causa de les pensions necessiten ajuda i
mai aniran a trucar a la institució, dones que sofreixen violència i que
no poden denunciar el fet, afavorir els naixements de les mares
temptades d�avortar per manca de recursos, ajuts a la gent gran sense
família, etc.

Pertany també a Càritas la recerca d�ajuts materials per portar a
terme lamissió, així comorientar i ajudar a organitzar la formació dels
voluntaris que treballen a cada lloc concret.

8. En el desenvolupament de la sevamissió ha de procurar sempre
l�acord entre els professionals de Càritas i el voluntariat, per tal que
siguin tots els qui ajudin a prendre les decisions, cadascú des de la
seva responsabilitat; i perquè es comprengui millor la finalitat dels
serveis que es realitzen.

F) Caritas parroquial

9. És fonamental que cada parròquia tingui instituïda Càritas com
a motor de la consciència social, i per oferir els serveis necessaris en
coordinació amb els responsables de Càritas diocesana i/o Càritas de
l�arxiprestat. L�acció de Càritas ha de ser coneguda i promoguda per tota
la comunitat parroquial. En alguns llocs, atenent a la composició i realitat
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de la parròquia i les seves possibilitats d�acció, el treball de Càritas es
realitza a nivell d�arxiprestat.

G) Els voluntaris i responsables

10. S�ha de vetllar i cuidar la presència i el treball dels responsables
i voluntaris. Ells necessiten formar-se espiritualment i tècnica per a
realitzar la seva tasca d�acolliment i d�ajuda És necessari organitzar
la formació dels responsables i voluntaris parroquials de les obres de
caritat i servei. Aquesta formació ha de tenir una doble vessant:
disposar de recursos assistencials per realitzar la tasca, i ajudar a viure
des de l�experiència creient el treball que es realitza.

Els voluntaris per la seva banda han de col·laborar per donar a
conèixer i promoure el treball de Càritas i convidar a d�altres persones
a treballar-hi com a voluntaris.

H) Les Obres de les comunitats de vida consagrada

11. L�Església diocesana reconeix el valor de les comunitats de
vida consagrada i que s�esforcen per viure i testimoniar la pobresa
evangèlica, com a contrapunt amb el consumisme ambiental. Alhora,
anima les comunitats religioses a actualitzar el seus carismesmés genuïns
en funció de les situacions de pobresa i marginació avuimés punyents.

Es compromet a recolzar les obres socials d�aquestes comunitats,
en la mesura de les seves possibilitats, i a cercar una coordinació
efectiva amb Càritas diocesana.

I) La presència de cristians en institucions civils

12. Cal estimular una renovada presència de creients en i amb les
institucions que treballen en l�atenció cultural, sanitària, esportiva, de
formació i d�educació, al servei dels ciutadans. Cal alhora, animar als
creients especialment vocacionats i preparats per assumir compromisos
de responsabilitat política o sindical. Han de poder comptar amb els
ajuts necessaris per a la seva vida cristiana, de tota la comunitat en
general i en particular de l�aportació dels moviments d�acció catòlica
i altres moviments apostòlics
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J) La Pastoral de la Salut

13. És recomanable que a cada parròquia que sigui possible
existeixi un equip de voluntaris que assumeixi la pastoral de la salut
juntament amb els mossens i que facilitin la visita als malalts. En les
parròquiesmés petites el rector ha de decidir si li cal ajuda o ell mateix
assumeix la missió, que li és pròpia.

Cada vegada és més important la presència del rector i els altres
preveres de la parròquia per tal d�atendre pastoralment a tots els qui
viuen en residències i centres de dia i així ho demanen. Ho han de fer
amb l�equip de la pastoral de la salut i amb altres persones res-
ponsables, preparades i designades per a aquestamissió. Caldrà vetllar
també per les persones grans que viuen soles en els seus domicilis
sense parents pròxims que les atenguin.

14. En la Pastoral de la Salut cal vetllar també per l�atenció en els
hospitals. Els hospitals esdevenen un lloc important per mostrar la
proximitat de l�Església en el moment de feblesa i malaltia. En molts
cassosesdevenenunaocasióperamostrar el rostreacollidorambpersones
que poden estar allunyades de l�Església. En aquesta línia s�ha de formar
un equip diocesà de preveres per atendre pastoralment els hospitals,
tant pel que fa referència als malalts com als professionals que hi
treballen. En aquesta tasca es compta amb l�ajut de religiosos i laics.

K) La immigració

15. De fa temps, l�Església amb la seva xarxa de Càritas i altres
organismes de servei ha realitzat una tasca d�acolliment, ajuda i
promoció de les persones immigrades amb tots elsmitjans disponibles.
Cal continuar aquesta tasca, conscients que hi ha problemes i situacions
de tipus humà, laboral, cultural i religiós que vanmés enllà del que les
lleis poden acollir.

16. En aquest moment és important remarcar diversos accents en
aquest treball. S�ha de comptar amb els mateixos immigrats per a
planificar els ajuts i les condicions d�aquesta col·laboració i acció.
També s�ha d�afavorir la comunicació i integració dels immigrants
catòlics a les comunitats parroquials (especialment a través de
la catequesi, matrimonis, baptismes) i també de les escoles.
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Finalment, és important no silenciar, ans el contrari, palesar amb signes
explícits la pròpia identitat i a la vegada treballar coordinadament amb
les institucions civils que també hi treballen.

17. Un element important fora incorporar persones immigrades,
de confessió catòlica, com a membres del voluntariat de Càritas, de
la pastoral de la salut, del treball en centres penitenciaris i com a
assessors d�altres religions, especialment de religió islàmica en relació
amb Càritas.

L) El treball pastoral en els centres penitenciaris

18. L�orientació de la pastoral penitenciaria és missió del Bisbe i
es realitza a través dels responsables que oportunament es nomenin
i en coordinació amb el Secretariat Interdiocesà de Pastoral
Penitenciària. El treball dels voluntaris en els centres penitenciaris està
coordinat pel capellà nomenat per aquesta missió en el centre.

19. Pel que fa als voluntaris que hi col·laboren s�ha de tenir en
compte la importància de la seva formació. En aquest sentit s�ha de
promoure i oferir aquesta formació necessària als voluntaris per tal
de treballar a l�interior del centre penitenciari.

20. Des de les parròquies i altres institucions, en la pastoral
penitenciària s�ha de col·laborar a partir de la sol·licitud que es realitzi
des dels responsables propis.

M) La formació dels cristians en la doctrina social de

l’Església

21. S�ha d�oferir d�una manera renovada la formació a tots els
cristians i, en especial, als voluntaris que treballen en els àmbits de
Càritas, social i cultural, i als fidels compromesos en les institucions al
servei del bé comú, a partir de la doctrina social de l�Església, per
orientar la tasca de cadascú, i també com a testimoniatge de l�Evangeli.

N) La participació en patronats i fundacions civils

22. Donat que l�Església, a nivell de diòcesi o de parròquies, ha
participat d�antuvi en patronats i fundacions de caire social per voluntat
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dels fundadors, és bo acceptar aquesta responsabilitat, mantenir-la i
exercir-la com un veritable servei a la societat. En el cas de dificultats
per la presència del rector en aquests patronats o associacions cal
estudiar en cada ocasió la millor fórmula per mantenir la presència
d�Església.
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II. Accions pastorals distribuïdes per cursos

Per copsar millor el sentit de cada acció, cal reflexionar les
orientacions que es troben en els àmbits corresponents.

Curs 2007-2008:

Primera: Potenciar, refermar i orientar el treball de Càritas
Diocesana i de les Càritas Parroquials. Vetllar perquè a cada
parròquia estigui organitzada Càritas de manera coordinada
amb l�arxiprestat i els projectes del territori.Assumir els reptes
que presenten les noves situacions de pobresa i marginació i
treballar per aconseguir els recursos necessaris a nivell personal
i material. (vg. núm. 6, 7, 8 i 9)

- Organismes i persones responsables: Càritas
Diocesana, els Rectors, els Consells Pastorals Parroquials
i Càritas Parroquial.

Segona:Vetllar i organitzar des de cada parròquia l�atenció a
les residències i als centres de dia de les persones grans. (vg.
núm. 13)

- Organismes i persones responsables: la Delegació de
Pastoral de la Salut, els Rectors i els Consells Pastorals
Parroquials.

Curs 2008-2009:

Tercera: Organitzar la formació dels voluntaris de Càritas a
tots els nivells, per tal d�aprendre els recursos necessaris per
a realitzar la seva tasca, per ajudar a viure el compromís des
de la identitat de la institució i des de la fe viscuda i celebrada.
És important atendre el seu acompanyament espiritual. (vg.
núm. 10)

- Organismes i persones responsables: Càritas Diocesana
i els Rectors.

Quarta: Acollir i integrar els immigrants en les comunitats
cristianes com a membres amb tots els seus drets i deures,
oferint-los l�ajut necessari per a la seva vida cristiana i
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demanant-els-hi la participació oportuna en la responsabilitat
de serveis pastorals. (v. Núm. 15, 16 i 17)

- Organismes i persones responsables: els Rectors i
els Consells Pastorals Parroquials.

Curs 2009-2010:

Cinquena: Ajudar els responsables professionals i voluntaris
que treballen en l�acció caritativa de l�Església, perquè ho
facin tenint ben clara la identitat i la motivació cristiana, i
explicitant l�eclesialitat del treball que hi realitzen. (vg. núm.
3 i 8)

- Organisme responsable: Càritas Diocesana.

Sisena: Organitzar l�atenció dels preveres als malalts i als
professionals dels centres sanitaris amb la creació d�un equip
diocesà de preveres. (vg. núm. 14)

- Organisme responsable: la Delegació de Pastoral
de la Salut.
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Edificar la comunitat

I. Àmbits

A) La pertinença a l’Església

1. És bo recordar el repte proposat per Joan Pau II a l�inici del
nou mil·lenni: �Fer de l�Església la casa i l�escola de la comunió�
(Novo millenio ineunte). És missió del Bisbe i dels seus organismes
pastorals, dels rectors de parròquies i d�esglésies, dels religiosos i
laics consagrats, dels consiliaris dels moviments... revifar l�esperit
de comunió i de pertinença a l�Església Local.

2. Amb el baptisme la persona s�incorpora a l�Església. Aquesta
pertinença s�ha de viure en comunitat, en comunió i en missió. La
vivència comunitària és un element necessari per a viure la fe. És
necessari un ambient familiar i amarat de calidesa humana que sigui
contrapunt als ambients freds, durs i competitius de la societat.
Aquesta pertinença es desenvolupa a partir de la pròpia realitat
sagramental de l�Església. Una de les causes del refredament cristià
és la manca de relació amb la comunitat. Treballar aquesta dimensió
requereix:

- Ajudar a trobar a cada creient �el seu lloc� en la comunitat
i a participar-hi d�una manera activa i corresponsable tenint
en compte el seu procés, així com també la professió,
responsabilitat civil en les diverses etapes de la seva vida i,
alhora, les qualitats pròpies i la preparació personal. Un bon
instrument en aquest sentit seria crear un equip parroquial
d�acolliment i integració de les persones, format per preveres
i laics.
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- Practicar l�acolliment sense exclusions de les persones, sigui
quina sigui la seva experiència humana i religiosa. Fomentar
relacions de proximitat, de coneixement i d�afecte entre els
fidels per mitjà de trobades festives, d�intercanvi d�expe-
riències entre grups, etc.

- Tenir la preocupació per tots els habitants del territori
parroquial, oferint-los afecte, companyia i servei, i també
moments d�encontre.

B) El sentit de la comunió

3. La comunió en l�Església és un do, conseqüència de l�acció de
l�Esperit Sant. És l�Esperit el factor intern de comunió que fa possible
la unitat dels creients amb Crist, i dels creients entre ells.

Com a do, la comunió demana col·laboració i fidelitat a l�Esperit i
�l�acord� en la mateixa fe, garantida pel Papa, com a Bisbe de Roma,
i pels Bisbes, successors del col·legi apostòlic. Sant Agustí ho va
expressar de la següent manera: unitat en allò que és necessari,
llibertat en tot allò que és opinable, i sempre caritat.

4. En la situació cultural actual hi ha dificultats per entendre i
viure que la diversitat no demana sempre l�oposició, ni degenerar en
discriminacions o exclusions recíproques. Per això construir la comunió
requereix:

- Superar les dificultats en les relacions eclesials entre
persones, grups i institucions, que exigeix actualitzar les
actituds del coneixement i reconeixementmutu, de l�acolliment
i del perdó del germà, sense judicar, ni parlar malament, ni
posar de relleu els elements més negatius. Mantenir un diàleg
serè dins la pròpia Església bo i escoltant les diverses
sensibilitats i reflexions, des d�una actitud de sincera comunió
i respecte.

- L�amor a l�Església, no només en la seva dimensió més
propera de comunitat eucarística o parròquia, sinó també en
la dimensió comunitària diocesana i universal. La imatgemolt
sovint queda desfigurada en l�ambient secular. �L�experiència
d�Església� pot quedar ofegada i suplantada per algunes
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imatges negatives de l�Església que a vegades presenten
algunsmitjans de comunicació. Cal ajudar a viure la pertinença
a l�Església i formar-se en la dimensió eclesial, així com també
experimentar el batec real de la nostra comunitat diocesana
a través de trobades i informacions.

C) La parròquia

5. La parròquia és l�Església Universal i Diocesana propera i
oberta a la vida quotidiana de les persones. És �una família de famílies
cristianes� segons l�expressió del Papa Benet XVI a l�Assemblea
del Consell Pontifici per als Laics( 2006).

És la comunitat que ha d�oferir la presència del Senyor i del seus
dons. És la comunitat convocada per evangelitzar les persones. La
parròquia cal que es faci més propera i acollidora a tothom, als fidels
habituals de les celebracions, i als qui venen a demanar, pregar i
celebrar amb els sagraments els moments més significatius de la
seva vida personal i familiar.

La parròquia ha de ser sensible per captar allò que succeeix al
seu entorn, per detectar necessitats i sofriments de la gent, i per
establir diàleg i iniciatives amb grups i persones. La vida ja no passa
a l�ombra del campanar, però la parròquia s�ha de sentir urgida a
situar-se en els diversos terrenys on les persones viuen la seva
vida.

6. La parròquia requereix una veritable comunió i articulació en
l�Església Diocesana per mitjà dels Arxiprestats, amb les altres
parròquies, comunitats religioses, moviments d�apostolat, etc.

D) Les Unitats Pastorals (UPa)

7.La unitat pastoral és el nom proposat per indicar que es treballen
pastoralment, d�una manera més coordinada, temes concrets i àmbits
determinats amb els agents pastorals, persones i institucions, en un
territori sociològicament semblant i que comparteix els serveis socials
d�educació, sanitat, oci... Poden coincidir amb els arxiprestats o no
coincidir-hi.
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La unitat pastoral vol planificar i realitzar accions pastorals
concretes, per exemple la infància, la joventut, la família, i la
recuperació de la Missa dominical. Ho fa articulant parròquies i
comunitats de centres de culte, comunitats de religiosos, escoles
cristianes i professors de religió en les escoles públiques, moviments
laïcals, associacions apostòliques... amb la participació de les
delegacions episcopals afectades, acompanyats per la responsabilitat
d�un Vicari General o d�un arxiprest.

El treball de la UPa també té com a finalitat vetllar perquè les
accions pastorals que diverses institucions eclesials ofereixen als
mateixos fidels, tinguin coherència i no signifiquin unamultiplicació o
dispersió d�activitats i estructures.

8. Cal analitzar i valorar a cada arxiprestat la conveniència i
necessitat de crear una o més UPa i redistribuir conseqüentment
l�organització en l�arxiprestat per tal de no multiplicar les
estructures.

E) L’arxiprestat

9.La comunió diocesana es fa més palpable i concreta en l�àmbit
proper a l�arxiprestat, com a grup de parròquies coordinades per
l�arxiprest.

Perquè l�arxiprestat sigui l�àmbit eclesial més abastable per
aconseguir el treball pastoral de comunió, cal que es doni una
intercomunicació entre els organismes diocesans i l�arxiprestat,
especialment a les diverses reunions de preveres i diaques amb els
laics. Els organismes diocesans han de fer arribar als arxiprestats les
seves propostes i el seu servei, i els arxiprestats han de comunicar
als organismes diocesans les seves preocupacions i necessitats.

10. S�ha de fomentar la participació dels preveres i diaques en les
reunions periòdiques de l �arxiprestat, i també en aquelles reunions
d�àmbits de pastoral quan es requereixi la seva participació.. És bo
recordar la importància d�un veritable ambient de fraternitat

11. Un organisme important de comunió és el Consell Pastoral
Arxiprestal amb representació de les parròquies, moviments, obres
d�apostolat i de les comunitats de religiosos.
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12. Pertoca a la persona de l�arxiprest promoure i coordinar les
activitats comunes de l�arxiprestat, i ajudar als responsables de la
pastoral parroquial i als de les obres d�apostolat, perquè tinguin els
recursos suficients per a exercir la seva missió.

F) Les delegacions episcopals

13. Les delegacions i els delegats responsables són els organismes
i les persones nomenades pel Bisbe Diocesà per tal d�exercir el seu
ministeri, en els àmbits pastorals que els són propis.

14. Per a un treball efectiu de les delegacions, hi ha d�haver una
comunicació permanent entre les institucions i delegacions.Aquestes
fan arribar les orientacions diocesanes a les parròquies per mitjà dels
arxiprestos, als moviments i associacions laïcals per mitjà dels
presidents, responsables i consiliaris i a les comunitats religioses per
mitjà dels seus superiors i superiores. Alhora les parròquies,
arxiprestats, moviments i associacions presenten les seves necessitats
i demanen l�ajuda de les delegacions quan s�escaigui.

15. Pel que fa a la coordinació entre les delegacions aquesta es
realitza a través de les reunions de delegats amb el Sr. Bisbe i el seu
Consell de Govern. És bo que hi hagi comunicació de plans, objectius,
i coordinació, sobretot quan diverses delegacions incideixen en àmbits
propers i persones determinades.

16. Respecte a la relació amb els altres organismes diocesans els
delegats són convocats a les reunions respectives quan afecta un
tema que pertoca o està relacionat amb una delegació determinada.

G) Els preveres i diaques

17. Els preveres, rectors, vicaris i consiliaris tenen encomanada,
com a col·laboradors directes del ministeri episcopal, l�edificació de
la comunitat en comunió a través de les parròquies, els moviments i
altres associacions.

18. És important valorar i potenciar el treball coordinat que
preveres i diaques realitzen a través de les reunions en els seus àmbits,
així com també de la formació que la diòcesi ofereix en aquest sentit.
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19. Els preveres i diaques, d�acord amb les seves possibilitats de
temps, qualitats i preparació, han d�estar disponibles per fer-se
presents en diferents àmbits de la pastoral, com per exemple a les
classes de religió a les escoles, en el servei pastoral dels centres
sanitaris, en el servei de les celebracions litúrgiques en els tanatoris...
segons els hi encarregui el Bisbe Diocesà.

H) La pastoral vocacional

20. El Seminari és el �cor de la diòcesi� i ha de tenir el recolzament
de totes les institucions diocesanes. Des del Seminari s�ha de
potenciar que en la formació dels seminaristes es treballi la dimensió
diocesana.

21. És missió de totes les comunitats i institucions pregar
insistentment, perquè el Senyor enviï treballadors a la seva vinya.
Una major intensitat de vida cristiana a les famílies, a les parròquies,
en la pastoral del joves, moviments i associacions d�apostolat, és el
millor terreny perquè puguin néixer vocacions al presbiterat.També
és oportú recordar que els pares cristians, els formadors, els
consiliaris... quan presentin als joves el seu futur, els estudis a fer o la
professió a escollir, presentin també la proposta sobre el ministeri
sacerdotal.

22. El Bisbe i els preveres, principalment, amb el seu capteniment,
amb el testimoni de la seva vida i el seu treball pastoral, han de
proposar, encomanar i desvetllar les possibles vocacions.

23. S�ha de potenciar el diaconat permanent. Tot adult que se
senti cridat a servir l�Església com a diaca, ha de ser ajudat en el
discerniment de la vocació, i orientat i acompanyat en el procés de la
seva formació.

I) Els laics

24. S�ha de motivar i acompanyar la presència i el treball de
qualitat dels cristians que s�hi sentin cridats en les institucions que
donen vida als pobles, barris i ciutats, i en les organitzacions polítiques,
sindicals i veïnals, procurant que tinguin l�ajuda necessària �per viure
segons l�Esperit� i per mantenir els valors evangèlics com a punt de
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referència crític, i de valoració amb les decisions que hauran de
prendre.

25. Cal tenir una atenció molt especial als cristians que treballen
professionalment en els mitjans de comunicació, per tal d�escoltar-
los, sostenir-los en la seva fe per mitjà de reflexions i diàlegs, i
fomentar una renovada comprensió de la missió educadora dels
mitjans i la seva aportació específica en la comunicació de l�Evangeli.

26. Cal cridar a fidels cristians a exercir també de manera
combinada amb la presència enmig del món, els serveis i ministeris
necessaris a les comunitats: catequesi, Caritas, preparació al
matrimoni, acompanyament de joves, col·laboradors litúrgics,
organistes i músics, animadors i directors de cants, lectors, visitadors
de malalts... i també en els organismes diocesans. És missió del
prevere acompanyar-los, formar-los, sostenir-los en les dificultats i
cuidar la seva espiritualitat.

27. Pel que fa als moviments i associacions laïcals cal conèixer
la realitat actual (persones, grups, àmbit d�acció, ubicació, finalitats,
necessitats...) dels moviments d�Acció Catòlica i altres moviments i
associacions laïcals que tenen presència en la nostra Diòcesi. És
necessari fer un discerniment amb els responsables de cadamoviment
i associació per tal de cercar els mitjans que necessitin per ser fidels
a les seves finalitats, per promoure una relació fraternal i de
col·laboració entre tots, i per assegurar la seva comunió afectiva i
efectiva, cordial i confiada, en l�Església local.

28. Per tal d�ajudar a la formació dels laics és bo organitzar sessions
informatives sobre l�actualitat de l�Església diocesana i universal, quan
s�escaigui, així com també de la societat. Es pot organitzar a nivell
parroquial o arxiprestal.

J) Els instituts de vida consagrada i les societats de vida

apostòlica

29.L�Església reconeix la vida consagrada com un do de Déu i la
diòcesi valora la seva aportació a la vida diocesana des de la
radicalitat evangèlica viscuda a partir dels consells evangèlics i del
propi carisma de cada institució. És conscient de la situació concreta
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que viuen les persones i comunitats, així com dels processos diversos
de renovació que s�estan realitzant.

30. És important valorar la participació activa en els organismes
de comunió diocesans establerts i promoure-la.

31. A les comunitats de vida contemplativa, memòria permanent
que �la pregària és l�ànima de tot apostolat�, se�ls demana que
mantinguin obertes les celebracions i pregàries litúrgiques al poble
fidel més proper, per oferir un espai de pregària enmig del brogit de
la vida ordinària. Cal que des de les parròquies s�informi i s�estimuli
a participar-hi. Alhora, si tenen possibilitats d�hostes, que siguin
capaces d�un acolliment cordial i sincer a tots els qui cerquen Déu en
la pregària, la pau i la contemplació.

32. Als ordes i a les congregacions dedicades a l�ensenyament,
se�ls demana que tinguin molta cura de mantenir i de concretar �la
identitat d�escola cristiana� en el projecte educatiu del centre; que
siguin conscients que és l�espai on es troben reunits, i durant més
temps, infants, adolescents i joves que necessiten ser evangelitzats i
acompanyats en el procés de la seva fe.

És important facilitar la comunicació dels alumnes amb les
parròquies a través del coneixement, la coordinació i la presència
quan sigui oportunes dels preveres així com facilitar la comunicació
amb els moviments de la diòcesi.

Se�ls encoratja així mateix a donar resposta als nous reptes
educatius que planteja avui la nostra societat, com són l�exclusió social,
la immigració, etc, tant si es tracta d�integrar les persones en els
propis centres com de col·laborar amb altres institucions educatives
especialitzades en aquest camp.

33. Als instituts de vida consagrada i societats de vida apostòlica
que es dediquen als malalts, ancians i pobres i també a missions, tot
agraint-los el seu testimoni d�amor abnegat i gratuït en les situacions
humanes on s�experimenta la fragilitat, s�han de sentir encoratjats
a continuar amb la seva tasca, que fa present el Déu de l�amor a
totes les persones que serveixen. Alhora han de comptar amb la
col·laboració de Caritas i dels equips de la pastoral de la salut.
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34. La Delegació per a la Vida Consagrada ha de vetllar perquè
les comunitats puguin gaudir dels serveis ministerials que necessitin,
en la mesura de les possibilitats. També és missió encomanada pel
Bisbe convocar als religiosos i religioses imembres d�instituts seculars
a les trobades que consideri convenients, sigui a nivell diocesà o
arxiprestal, per tal de viure l�esperit de comunió i la coordinació
necessària amb altres àmbits pastorals.

K) L’economia diocesana

35. La nostra Església és una Església necessitada de recursos
per portar a terme la seva missió. En aquest sentit és pobra.

Al llarg de la història, la generositat de persones i institucions ha
fet a l�Església dipositària i administradora de béns immobles diversos
com són les parròquies, esglésies, ermites, i altres espais de valor
artístic al servei de la missió, i que requereixen una gran inversió per
la seva conservació.

36. L�Església necessita recursos humans i també materials per a
realitzar la seva missió. Actualment les vies d�entrada d�aquests
recursos són les aportacions de les parròquies per al fons comú diocesà,
l�aportació de la Conferència Episcopal Espanyola procedent del IRPF
i altres donatius particulars.

37. Per tot això es proposa que els fidels coneguin aquesta situació.
És necessari fomentar la transparència i la informació de l�economia
de les institucions eclesials. Cal ajudar a prendre consciència a tots
els fidels de la Diòcesi, de la necessitat de la col·laboració econòmica
per sostenir l�Església, les seves comunitats i institucions, per tal de
portar a terme la seva missió.
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II. Accions pastorals distribuïdes per cursos

Per copsar millor el sentit de cada acció, cal reflexionar les
orientacions que es troben en els àmbits corresponents.

Curs 2007-2008:

Primera: Enfortir la comunió a tots els nivells a través
d�un diàleg serè, des d�una actitud de comunió i de respecte
a tots els nivells i, especialment, en els àmbits de
corresponsabilitat com són el Consell Presbiteral, el Consell
Pastoral Diocesà, el Col·legi d�arxiprestos i els Delegats.
Semblantment cal que sigui també la pràctica habitual en
els arxiprestats i parròquies. Contribuirà en gran manera
a aquest diàleg l�acceptació per part de tots de les
orientacions pastorals diocesanes, i evitar els judicis
negatius de grups i persones.(vg. núm. 4)

- Organismes i persones responsables: Consell
Presbiteral, Consell Pastoral Diocesà, Col·legi
d�Arxiprestos, Delegats, Rectors i Consells Pastorals
Arxiprestals i Parroquials.

Segona: Crear a cada arxiprestat on sigui possible Unitats
de Pastoral en especial pel que fa referència a la pastoral
d�infants i de joves, a iniciativa de l�arxiprest, després de parlar-
ne amb els preveres, Consell Arxiprestal, Directors i
responsables de Pastoral de les escoles cristianes, i
representant dels professors de religió (vg. núm. 7 i 8)

- Organismes i persones responsables: la Vicaria de
Pastoral, elsArxiprestos i Rectors i els Consells Pastorals
Arxiprestals i Parroquials.

Tercera: Vetllar l�atenció a les comunitats religioses i la
coordinació del treball pastoral amb les altres instàncies
diocesanes. Concretament, animar i demanar als instituts
religiosos amb escoles cristianes la participació en les Unitats
Pastorals.Assegurar els serveis ministerials a les comunitats
religioses, sempre que sigui possible, especialment a les
comunitats de vida contemplativa. (vg. núm. 7, 30 i 34)
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- Organismes i persones responsables: la
Delegació per a la Vida Consagrada, els Arxiprestos
i els Rectors.

Curs 2008-2009:

Quarta: Crear equips parroquials d�atenció a les persones
amb la missió de vetllar pels que habitualment participen a
les celebracions i que viuen situacions especials, d� interessar-
se pels immigrants i ajudar-los a integrar-se en la vida de la
comunitat parroquial, i de captar les preocupacions i problemes
dels grups i col·lectius per portar-los a la pregària, i si s�escau
a la consideració del Consell Pastoral, i per oferir-los-hi l�ajuda
segons la pròpia capacitat.(vg. núm. 2 i 5)

- Organismes i persones responsables: els Rectors i
els Consells Pastorals Parroquials.

Cinquena:Potenciar la pastoral vocacional a tota la diòcesi.
Promoure accions concretes: organitzar pregàries, incloure
el tema sobre la vocació en els itineraris catequètics i
formatius d�infants, adolescents i joves, potenciar escolanies,
oferir testimonis vocacionals, conèixer el seminari etc. (vg.
núm. 21 i 22)

- Organismes i persones responsables: el Seminari
Diocesà, la Comissió de Pastoral Vocacional i els
preveres.

Sisena:Potenciar el diaconat permanent i la seva articulació
diocesana.Acollir les possibles vocacions al diaconat d�homes
adults per discernir-les. Proposar un pla d�estudis adaptat a
cada situació, bo i exigint la preparació teològica, litúrgica i
pastoral. Alhora fer la proposta directament a homes que pel
seu capteniment i tarannà pastoral ofereixen bons indicis per
a iniciar-ne el procés.(vg. núm. 23)

- Organismes i persones responsables: la Comissió
per al Diaconat Permanent, els Arxiprestos i els
Rectors.
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Curs 2009-2010:

Setena: Desvetllar en els cristians laics vocacions per
participar en les institucions polítiques, cíviques, culturals, etc.
que tenen com a missió treballar pel bé comú. Acompanyar
la presència i el treball de qualitat dels cristians que hi són
presents. Oferir-los-hi les ajudes que necessitin. (vg. núm.
24)

- Organismes responsables: les Delegacions de
Pastoral Universitària i Món de la Cultura, Pobles i
Comarques i Pastoral Obrera, i els Moviments
d�apostolat en els diversos àmbits.

Vuitena: Iniciar un discerniment amb els responsables i
consiliaris delmoviments d�AccióCatòlica per tal de promoure
l�adequació d�aquests moviments a la nova situació eclesial i
social, conjuntament i en comunió amb les altres Diòcesis de
Catalunya.

Promoure una relació fraternal i de col·laboració entre els
responsables dels moviments d�Acció Catòlica i els nous
moviments eclesials i associacions que treballen a la nostra
Diòcesi per assegurar la comunió efectiva i afectiva. (vg.
núm. 27).

- Organismes responsables: la Vicaria de Pastoral, les
Delegacions de Pastoral de Joventut, Pastoral
Universitària i Món de la Cultura, Pastoral Obrera i
Pobles i Comarques, els moviments d�Acció Catòlica i
els nous moviments.
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