PROGRAMACIÓ PASTORAL
Curs 2021-2022
OBJECTIU:
CRÉIXER COM ESGLÉSIA DE PORTES OBERTES: COMUNITÀRIA, ACOLLIDORA,
SAMARITANA I EN SORTIDA
LEMA: SURT PELS PLACES I CAMINS
TEXT DE REFERÈNCIA:
Paràbola dels convidats al banquet (Lc 14, 15-24; Mt 22, 1-10)
CAMPS PRIORITARIS D'ACCIÓ
Assenyalam dos camps prioritaris d'acció, a on van dirigits els nostres esforços i que
tindrem present en tots aquests anys.



Les famílies
Els joves

PROGRAMACIÓ CURS 2021-2022

UNA ESGLÉSIA QUE SURT A ANUNCIAR L'EVANGELI
“Insisteix que véngui gent fins que s'umpli la casa” (Lc 14, 23)
Aquest curs es posarà l'accent en la necessitat d'apropar-se als que s'han allunyat de la
vida de l'Església, als que viuen en la indiferència i també als que, estant integrats en
l'Església, viuen rutinàriament la fe.
Accions a realitzar:
1.- Que el primer anunci de l’Evangeli estigui present en tota la acció pastoral
El Papa Francesc ha insistit que el primer anunci o kerigma ha d’ocupar el
centre de tota l’acció evangelitzadora, subratllant que és primer en sentit
qualitatiu, perquè és l’anunci principal, que mai pot ser abandonat. “No hi ha
res més sòlid, més profund, més segur, més dens i més savi que aquest anunci”
(EG 164). Hem de animar a tota la comunitat perquè es impliqui en aquest
anunci.
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2.- Encoratjar el testimoni personal de vida dels creients
Que a nivell personal i cadascun dins el seu entorn (família, amics, feina.. etc.. )
doni testimoni de vida evangèlica. Hi ha que perdre el respecte i la por en el
moment de manifestar la nostra fe però sense caure en el proselitisme. Que la
gent que està al nostre voltant s´en doni compte, detecti, que som testimonis
de l´amor de Jesús.
Des de la Diòcesi es podrien organitzar jornades en que s’exposi el testimoni de
conversos.
3.- Incidir en la presència dels cristians en la vida pública
Promoure la presencia del cristians en els diferents espais de la vida pública: el
món de la cultura, del treball, de la política o de la educació. Plantejar-nos a
quins espais no hi ha presència cristiana. I acompanyar als cristians que estan
implicats en aquestes tasques.
4.- Animar la presència dels cristians en els mitjans de comunicació social i millorar els
que ja tenim
Tenir cura i participació en els mitjans de comunicació local. Estar presents a les
xarxes socials: estar a la palestra dels principals fòrums del nostre temps amb
un missatge i una presentació atractiva. Millorar la imatge de l’església als
mitjans de comunicació, i cuidar el llenguatge, que sigui més entenedor per la
gent d’avui. Presentar un pla de comunicació del Bisbat (Gabinet de
comunicació) i assumir-ho.
Accions amb la família:
Potenciar el diàleg i l’acollida de les famílies que venen a les parròquies
Posar en marxa accions encaminades a l’atenció i acollida de les famílies que
venen a les parròquies per la catequesi o que s’acosten a rebre els sagraments
o també perquè tenen necessitats. Seria important crear espais de trobada, de
convivència i de participació de les famílies sense oblidar-nos d’ajudar-los a
comprometre’s en dur una vida cristiana i integrar-se a la comunitat.

Accions amb els joves:
Promoure accions conjuntes de pastoral juvenil a nivell arxiprestal
Es tracta de promoure accions conjuntes a nivell arxiprestal per donar acollida
als joves de les diferents comunitats. Convé concentrar forces arxiprestalment
(sense que açò vulgui dir oblidar lo parroquial) i fomentar trobades juvenils a
nivell parroquial, arxiprestal i diocesà.
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Durant el proper curs:
 Continuarà la visita pastoral del Sr. Bisbe a les parròquies (Ferreries i Ciutadella)
 Seguirem celebrant l’Any de la família – Amoris laetitia
 Posarem en marxa la fase diocesana de el Sínode dels bisbes sobre la
sinodalitat
 El Senyor Bisbe farà la “Visita al limina”, manifestant al Sant Pare la comunió de
la nostra Diòcesi amb l’Església universal
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