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Tema 4: Conversió missionera de la vida diocesana (gener) 

 

Respostes al qüestionari (70 grups) 

� Reflexió del grup 

� Coneixem i estimem a la nostra Església diocesana? ¿Ens sentim part d'ella? 

 

La majoria de grups considera que sí que coneixen la nostra Església diocesana, es 

senten part de la mateixa i l'estimen. Alguns assenyalen que en ser una Diòcesi petita, 

tot resulta més proper i familiar. En general, la vinculació més immediata és amb la 

parròquia i, a través de la mateixa, amb la Diòcesi. Es valora la presència del Bisbe a les 

parròquies i el Full Dominical com a mitjans que fan propera la Diòcesi. Alguns grups 

assenyalen que s'han d'obrir més a l'Església diocesana. 

 

� Quins són els àmbits dels 'allunyats a on ha de dirigir-se l'acció de l'Església? 

 

A l'hora de pensar en els allunyats, pràcticament tots els grups assenyalen en primer 

lloc als joves i als adolescents. També són molts els que parlen de les famílies, sobretot 

les famílies joves (falten adults d'edat mitjana en les nostres comunitats) i les famílies 

desestructurades. Alguns grups situen també entre els allunyats als més pobres i 

febles. Altres destinataris de l'acció de l'Església serien aquelles persones que vénen 

només ocasionalment al temple, els que han abandonat perquè han quedat decebuts i 

els mons de l'educació, la cultura, el treball, la política o els immigrants.  

 

� Propostes per a la vida diocesana 

� Quines reformes hem de fer a la vida diocesana per ser més missioners. 

Podem pensar en les grans àrees de la nostra pastoral: l'anunci, la caritat, la 

celebració i l'espiritualitat, la presència en els mitjans de comunicació. Com 

podem créixer per ser més missioners?  

 

Hi ha un desig molt fort que s'intensifiqui la presència en els mitjans de comunicació 

social, en els que hauria d'haver més implicació dels catòlics. També s'aprecia en les 

respostes un desig que es fomenti la vida interior i l'espiritualitat. Un altre tema 

recurrent és la formació dels laics, suggerint que ha de ser revisada i unificada. També 

es demanen reformes en l'àmbit de la catequesi i de la litúrgia (preparar-la millor, més 

participada). 

 

� Convé eliminar alguna estructura o reformar altres perquè siguin més 

evangelitzadores? 

 

Els suggeriments més repetits en relació amb les estructures diocesanes són els  

següents: 

- Simplificar les estructures, perquè siguin més senzilles i pràctiques. 

- Augmentar la participació dels laics en la vida diocesana (delegacions, 

càrrecs diocesans, etc.) 



2 

 

- Procurar que les delegacions i secretariats treballin conjuntament i 

unifiquin propostes. Incrementar també la coordinació entre les parròquies 

dins dels arxiprestats. 

- No sobrecarregar els fidels amb reunions i trobades. Es té la sensació que 

moltes convocatòries són innecessàries. 

- Que la imatge de l'Església sigui d'austeritat i pobresa. 

- Tenir cura molt més la formació dels laics (i també dels preveres) 
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Tema 4: Conversión misionera de la vida diocesana (enero) 

Respuestas al cuestionario (70 grupos) 

� Reflexión del grupo 

� ¿Conocemos y amamos a nuestra Iglesia diocesana? ¿nos sentimos parte de 

ella? 

La mayoría de grupos considera que sí que conocemos nuestra Iglesia diocesana, nos 

sentimos parte de ella y la amamos. Algunos señalan que al ser una Diócesis pequeña, 

todo resulta más cercano y familiar. Por lo general, la vinculación más inmediata es con 

la parroquia y, a través de ella, con la Diócesis. Se valora la presencia del Obispo en las 

parroquias y el Full Dominical como medios que hacen cercana la Diócesis. Algunos 

grupos señalan que deben abrirse más a la Iglesia diocesana. 

 

� ¿Cuáles son los ámbitos de alejados a donde tiene que dirigirse la acción de la 

Iglesia? 

A la hora de pensar en los alejados, prácticamente todos los grupos señalan en primer 

lugar a los jóvenes y a los adolescentes. También son muchos los que hablan de las 

familias, sobre todo las familias jóvenes (faltan adultos de edad media en nuestras 

comunidades) y las familias desestructuradas. Algunos grupos sitúan también entre los 

alejados a los más pobres y débiles. Otros destinatarios de la acción de la Iglesia serían 

aquellas personas que vienen sólo ocasionalmente al templo, los que han abandonado 

porque han quedado decepcionados y los mundos de la educación, la cultura, el 

trabajo, la política o los inmigrantes. 

 

� Propuestas para la vida diocesana 

� Qué reformas debemos hacer en la vida diocesana para ser más misioneros. 

Podemos pensar en las grandes áreas de nuestra pastoral: el anuncio, la 

caridad, la celebración y la espiritualidad, la presencia en los medios de 

comunicación. ¿Cómo podemos crecer para ser más misioneros? 

Hay un deseo muy fuerte de que se intensifique la presencia en los medios de 

comunicación social, en los que debería haber mayor implicación de los católicos. 

También se aprecia en las respuestas un deseo de que se fomente la vida interior y la 

espiritualidad. Otro tema recurrente es la formación de los laicos, sugiriéndose que 

debe ser revisada y unificada. También se piden reformas en el ámbito de la catequesis 

y de la liturgia (prepararla mejor, más participada). 

 

� ¿Conviene eliminar alguna estructura o reformar otras para que sean más 

evangelizadoras?  

Las sugerencias más repetidas en relación con las estructuras diocesanas son las 

siguientes: 

- Simplificar las estructuras, para que sean más sencillas y prácticas 

- Aumentar la participación de los laicos en la vida diocesana (delegaciones, 

cargos diocesanos, etc.) 
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- Procurar que las delegaciones y secretariados trabajen conjuntamente y 

unifiquen propuestas. Incrementar también la coordinación entre las 

parroquias dentro de los arciprestazgos. 

- No sobrecargar a los fieles con reuniones y encuentros. Se tiene la sensación de 

que muchas convocatorias son innecesarias. 

- Que la imagen de la Iglesia sea de austeridad y pobreza. 

- Cuidar mucho más la formación de los laicos (y también de los presbíteros) 


