
 

 

 

 

 

Sant Feliu de Llobregat, 15 de setembre de 2015 

Jo sóc el cep i vosaltres les sarments 

L’Església de Sant Feliu de Llobregat hem fet junts un treball de reflexió i de 

discerniment al llarg de tot aquest curs del desè aniversari; el resumíem en la crida 

d’Evangelii Gaudium d’esdevenir una veritable comunitat de deixebles missioners 

(EG24). Ara cal prosseguir el nostre camí eclesial amb uns objectius més concrets al 

voltant dels tres eixos que van ser proclamats en la trobada festiva de Montserrat el 

mes de maig passat: la crida a l’autenticitat de vida cristiana, la crida al treball 

evangelitzador i la crida a la renovació constant de les estructures pastorals. 

Són moltes i diverses les propostes que les comunitats cristianes i els estaments 

diocesans han fet, fruit d’aquest treball sempre necessari de llegir la nostra història i el 

moment present des de la paraula de Déu i la presència de l’Esperit. Un cop recollides i 

presentades, ha calgut pensar una distribució de prioritats al llarg d’aquests propers 

anys, que ens ajudin a fixar la nostra atenció en alguns aspectes de la vida eclesial, 

sempre molt més rica i plural que aquests aspectes sobre els que posem la mirada: són 

expressió que per damunt de les dinàmiques pròpies de cada lloc hi ha un sentit de 

comunió eclesial que unifica el nostre pas, i ens fa participar en una missió comuna 

amb el cor i els projectes pastorals. 

El treball d’aquest primer curs, any jubilar de la misericòrdia, girarà a l’entorn de la 

invitació que Jesús ens fa en l’Evangeli de sant Joan: «manteniu-vos en el meu amor» 

(Jn 15,9). L’Església viu de l’amor misericordiós de Déu. 

Així, en l’eix de la crida a l’autenticitat de vida, s’incorporarà al programa de formació 

del clergat la celebració, predicació i cura dels sagraments de la misericòrdia, es 

buscarà crear i promoure espais de pregària a les parròquies i arxiprestats, es vetllarà 

la cura i acompanyament personals dels agents de pastoral (clergues, laics i religiosos), 

s’incentivarà i consolidarà l’experiència de l’Itinerari diocesà de renovació cristiana. 

En l’eix de la crida a l’evangelització, es buscarà la creació i promoció d’espais 

d’acollida a les comunitats cristianes, s’aprofundirà en el caràcter evangelitzador i de 

primer anunci de la fe en la catequesi i es faran passos endavant en l’àmbit escolar 

(identitat i classe de religió) sobre el projecte educatiu del document família-escola-

parròquia, elaborat conjuntament per quatre delegacions diocesanes. 

En l’eix de la crida a la renovació d’estructures, la reflexió i les propostes se centraran 

en el sentit, constitució i promoció dels consells i equips pastorals així com d’equips 

d’acollida parroquials o arxiprestals en els diversos àmbits, es promourà una reflexió 

sobre el paper de la comunicació parroquial i diocesana que afavoreixi la comunió, 



 

 

 

 

 

s’iniciarà un discerniment sobre les estructures eclesials d’acolliment dels pobres que 

tenim i que cal, es constituirà el secretariat d’animació bíblica de la pastoral, i es 

promourà el seguiment i recolzament «proper» de les realitats pastorals encomanades 

als laics. 

Tot aquest treball proposat demanarà per part de diverses delegacions i estaments 

diocesans una proposta de treball que s’elaborarà aquest inici de curs i que s’anirà 

presentant els propers dies amb la finalitat d’ajudar-nos els uns als altres a créixer en 

l’esperit de comunió interna, en l’eficàcia pastoral i pedagògica, en l’ajuda mútua en el 

treball pastoral i el testimoniatge davant la societat. 

Josep Torrente 


