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PRESENTACIÓ DE L'OBJECTIU DIOCESÀ
2007-2010
«El que creiem i vivim, això us anunciem»

Cliqueu sobre les fotografies per obtenir-les en bona qualitat

Presentació i fitxes de treball advent 2007
Sant Feliu de Llobregat, 1 de desembre de 2007. Avui dissabte 1 de desembre el bisbe Agustí
Cortés ha reunit els Consells Pastorals Arxiprestals i el Consell Pastoral Diocesà per a la
presentació del nou Objectiu Diocesà dels propers tres anys. S’inicia d’aquesta manera
oficialment el treball d’aplicació i encarnació de les noves orientacions pastorals a la diòcesi de
Sant Feliu de Llobregat.
Una vuitantena de persones s’han reunit al Col·legi del Bon Salvador de Sant Feliu de Llobregat
per a aquest acte en el qual, ha intervingut en primer lloc el bisbe de Sant Feliu, Agustí Cortés
que ha fet una presentació de l’objectiu subratllant que la vida autèntica sorgeix de l’encontre i
de l’amor en les persones i comunitats, i que aquest objectiu se situa en continuïtat amb el que
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durant dos cursos es va treballar a l’entorn de la “pertinença i la coresponsabilitat diocesana”.
La ponència central ha estat a càrrec de Mn. Sebastià Taltavull Anglada, prevere de Menorca i
Director del Secretariat de la Comissió Episcopal de Pastoral de la Conferencia Episcopal
Española, presentant el document dels bisbes catalans: Creure en l’Evangeli i anunciar-lo amb
nou ardor, que és a la base del nou objectiu diocesà i del que l’objectiu és una concreció a la
diòcesi de Sant Feliu amb matisos interessants –ha dit- com és ara afegir el verb “viure” entre
el “creure” de la comunitat cristiana i l“anunciar” la fe a la societat i les persones.
El nou lema, “El que creiem i vivim, això us anunciem”, fa referència a la primera carta de Sant
Joan (1Jn 1, 1-4) i es desenvoluparà amb accents específics durant cadascun dels propers tres
cursos segons l’esquema següent:
Curs 2007-2008: La inspiració i la comunió que neixen d’escoltar la Paraula de Déu.
Descobrim l’Evangeli de Mateu.
Curs 2008-2009: La Paraula que cerca l’experiència de la fe i la seva celebració
sacramental. Descobrim l’Evangeli de Marc.
Curs 2009-2010: L’Anunci que neix del goig compartit. Descobrim l’Evangeli de Lluc.
Finalment, Mn. Josep Maria Domingo, vicari episcopal per a l’apostolat seglar, ha fet una
presentació del primer material de treball de l’objectiu diocesà per aquest advent, editat en el
format del Full Dominical i amb voluntat d’una àmplia difusió entre els grups constituïts i
d’altres que es puguin formar per a l’ocasió.
La difusió del nou Objectiu i dels materials de treball elaborats s’ha complementat amb la
convocatòria dels religiosos i religioses de la diòcesi, aplegats avui també per al seu recés
d’Advent al noviciat i residència de les Gnes. Caputxines del Diví Pastor (Pallejà), on el Delegat
de Vida Consagrada ha fet també una presentació d’aquest objectiu diocesà.
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