
TRES EIXOS DE TREBALL EN SINTONIA AMB L’EXHORTACIÓ PASTORAL EVANGELII GAUDIUM 
    que ens demana esdevenir una veritable «comunitat de deixebles missioners» [EG24] 

1. UNA CRIDA 
A L’AUTENTICITAT DE VIDA 

Volem créixer en autenticitat de vida cristia-
na, en la doble dimensió d’esdevenir «més 
comunitat» i de centrar-la més en Jesucrist. 

Volem créixer en fraternitat, en comunió i 
coneixement mutu, en respecte, valoració i 
ajut. 

Volem enfortir els lligams diocesans i millorar 
la intercomunicació: parròquies, comunitats, 
moviments, religiosos i religioses, delegacions 
i serveis som membres d’un mateix cos que 
és l’Església. 

Som conscients que la vida d’aquest cos és do 
de Déu, i per això també volem créixer en 
l’oferiment d’espais senzills d’espiritualitat, 
d’escolta de la Paraula, de pregària comparti-
da, d’acompanyament personal i en grup. 

Volem créixer en formació, que ajudi a en-
tendre la pròpia vida amb la llum de la fe. 
Una formació que parteix de la teologia cris-
tiana i no es queda en un pensament teòric o 
en un conjunt de veritats a creure sinó que 
busca poder oferir llum, consol i esperança a 
cada circumstància humana concreta. 

Volem créixer en esperança: el passat pot 
ajudar a explicar el present però ja no és a les 
nostres mans; volem fer més evangèlic el 
present i crear condicions perquè també ho 
sigui el futur. 

Volem que aquesta esperança ens condueixi 
a un estil d’Església senzilla, que està atenta 
als clams del món, que ajuda a la promoció 
humana i social i que fa camí amb els pobres. 

2. UNA CRIDA 
A L’EVANGELITZACIÓ 

Malgrat calgui portar la llavor de l’Evangeli a 
tot arreu, en el que significa de projecció pú-
blica que no exclou ningú, volem tenir una 
cura especial de les persones que s’acosten 
eventualment a les parròquies per motius 
diversos: sagraments, activitats, serveis... 

Volem prioritzar el treball evangelitzador de 
les famílies, els infants i els joves, il·luminats 
per la reflexió “itinerari educatiu escola-
família-parròquia”. Una prioritat evangelitza-
dora que no pot partir d’esquemes d’altres 
temps sinó que s’ha de fer càrrec de les situ-
acions concretes que viuen aquestes realitats 
avui, més a prop o més lluny de la proposta 
de l’Evangeli. I disposats a fer camí. 

Volem buscar ocasions “d’entrar en les cases” 
(en moments de dolor, quan més necessària 
és la llum de la fe i l’esperança, en moments 
de celebració...), i en les activitats d’infants i 
joves... Això no ho poden fer els preveres 
sols, sinó que ha de ser una responsabilitat 
compartida amb equips de laics. 

Volem promoure una acció evangelitzadora 
plantejada en clau d’itinerari de fe i de reno-
vació cristiana, que accentuï el tracte perso-
nal: promoure i provocar la trobada amb Je-
sucrist i l’Església des del testimoni «de tu a 
tu» [EG128], ajudant a llegir i acompanyant 
en cada etapa de la vida l’experiència perso-
nal amb la llum de la fe. 

Volem promoure amb humilitat i decisió una 
acció evangelitzadora més global, impulsant 
espais de diàleg fe-cultura. 

3. UNA CRIDA 
A LA RENOVACIÓ DE LES ESTRUCTURES PASTORALS 

Aquest aprofundiment en la nostra vida cris-
tiana i la crida a l’evangelització demana con-
siderar en cada pas la necessària renovació 
de les estructures pastorals. 

És necessària, doncs, la revisió periòdica de 
les estructures i serveis –cúria, vicaries, dele-
gacions, arxiprestats i parròquies– per fer-los 
més senzills, més sostenibles, més útils. 

És necessari plantejar aquesta renovació 
eclesial amb referència concreta a la situació 
de cada lloc, les persones, les necessitats, els 
agents pastorals, la història,... recelant de 
receptes universals.  

És necessari elaborar un mapa pastoral que 
comprengui la distribució del clergat en el 
territori i planifiqui la presència de tots els 
estaments de l’Església en la dimensió terri-
torial i funcional. 

És necessari posar en valor el sacerdoci comú 
dels fidels demanant-los responsabilitats par-
roquials i diocesanes. 

És necessari concretar aquesta coresponsabi-
litat del laïcat en la gestió de la vida i el pa-
trimoni de les comunitats cristianes, procu-
rant-los la formació necessària per assumir 
l’encàrrec, encomanant-los amb valentia res-
ponsabilitats al servei de la comunitat i bus-
cant que el clergat pugui entregar-se més als 
carismes ministerials que li són propis. 

És necessària una millor i més fluida comuni-
cació entre els cristians, les parròquies, les 
realitats de vida religiosa, els moviments i la 
cúria diocesana que enforteixi els lligams 
eclesials, a través d’instruments àgils, partici-
pats, senzills i eficaços. 

 



 

 

 

 

 

Aquest curs se’ns ha proposat a parròquies, 
comunitats, moviments i també a diversos 
grups, persones i realitats eclesials una expe-
riència de discerniment a la llum de l’Esperit 
d’aquests 10 anys de vida de la diòcesi.  

Hem constatat amb agraïment que anem 
avançant en la consciència de ser Església que 
creu, prega i estima en aquest territori. 

També ens apareixen al davant reptes impor-
tants per continuar creixent en la fidelitat al 
nostre ser deixebles del Senyor. 

Després d’una primera fase de discerniment 
sobre el passat, present i futur, la trobada del 
10 de gener va ser una ocasió per fer ressaltar 
algunes dimensions que podrien esdevenir 
l’eix de treball dels tres propers anys, a mane-
ra de prioritats pastorals en una acció conjun-
ta. 

Responen a una mirada esperançada vers el 
futur, que no es deixa ofegar per rèmores i 
enyorances, ni per derrotismes, i que sap que 
el demà és en mans de l’Esperit, que vol fer la 
seva obra comptant amb les nostres pobres 
mans. 

 

 
 
 
Treball d’anteriors objectius diocesans 

 
2005-2007 

Pertinença i coresponsabilitat 
Església de Sant Feliu caminem plegats 

2007-2010 

El que creiem i vivim, això us anunciem  

1. La inspiració i la comunió que neixen 
d’escoltar la paraula de Déu  

2. Els sagraments, celebració i vida 

3. L’anunci que neix del goig compartit 

2010-2011 

Posem en pràctica allò que hem après i rebut 

2011-2012 

El compromís social del cristià 

2012-2013 

Any de la fe. El credo 

2014 

L’esperança 

 

Diòcesi de 

Sant Feliu de Llobregat 

Hem fet 

10 anys de camí 

Mirem endavant! 

 

Trobada diocesana 

a Montserrat 

17-maig-2015 


