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Al servei de l’evangelització
Els dies 17, 18 i 19 de febrer se celebren unes jornades de reﬂexió sobre
organització pastoral amb la participació de l'arquebisbe primat de Mèxic
14 febrer, 2020 - ESGLÉSIA DE BARCELONA

Els dies 17, 18 i 19 de febrer l’aula magna del Seminari Conciliar de Barcelona acull unes
jornades de reﬂexió per conèixer experiències concretes d’organització pastoral que
responen a la missió evangelitzadora de l’Església a la qual ens crida insistentment el papa
Francesc davant el nou escenari actual.
Un altre objectiu serà treballar els criteris que puguin il·luminar una reorganització del
territori a la nostra arxidiòcesi. Igualment, també s’animarà a prendre consciència de les
actituds que necessita un evangelitzador a Barcelona, tenint en compte aquest “canvi
d’època”.
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Hi són convidats especialment els membres dels consells pastorals parroquials, arxiprestals i
diocesà. Les qüestions que es tractaran aquests dies són molt interessants de cara a la
conversió pastoral de què parla el papa Francesc i a la reestructuració del territori (unitats de
pastoral) des d’un criteri evangelitzador.

Horari de les sessions amb l’arquebisbe de Mèxic
Els dies 17 i 18 de febrer destaca la intervenció de l’Emm. i Rvdm. Sr. Carlos Aguiar Retes,
arquebisbe primat de Mèxic que participarà amb dues sessions, tant el dilluns com el
dimarts:
a) 10.00 h. Trobada per a preveres i diaques
b) 19.30 h. Trobada per a religiosos/es i laics/laiques
El primat de Mèxic ens parlarà sobre com pot ser evangelitzadora l’estructura pastoral d’una
diòcesi d’una gran ciutat a nivell parroquial, arxiprestal o de zona pastoral: quines prioritats,
quins accents, quin procés cal seguir…

L’exemple de les comunitats pastorals a Milà
El dia 19 de febrer està programada la intervenció del Rvd. Sr. Samuele Marelli, prevere de la
diòcesi de Milà que treballa en una comunitat pastoral, que també farà dues sessions:
a) 10.00 h. Trobada per a preveres i diaques
b) 19.30 h. Trobada per a religiosos/es i laics/laiques
El prevere italià explicarà com ha estat el procés de reestructuració del territori de la diòcesi
de Milà en “comunitats pastorals”. També donarà informació concreta sobre com està
organitzada la “comunitat pastoral” (unitat pastoral) en la qual treballa.
Per a més informació, es pot consultar el
programa de les jornades de reﬂexió “Parròquies al servei de l’evangelització”
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