PARRÒQUIES DELS PORTS

EL FULL PARROQUIAL
Jose Angel: 964 160379

-

Gerard: 650.183072

Després de la visita Pastoral del curs 2017-18, el Sr. Bisbe ens va animar a
crear un Equip Pastoral de tota la comarca, ja que per l’escassetat de clergat
només en quedaríem dos per servir la comarca, i hauríem de donar el millor
servei possible a la gent.
Amb este full volem explicar-vos la creació i la missió de l’Equip Pastoral de
la Comarca.
La comarca dels Ports forma una unitat pastoral, encara que cada poble, per
petit que sigue, té les seues característiques. Tenim actes comuns i cada poble la seua tradició particular.
Hem constituït, amb el vist i plau del sr. Bisbe, un equip de Pastoral, que està format pels dos capellans (Gerard i Jose Angel), una religiosa de la Consolació (Juani), un matrimoni (Eduard i Pura) i dos seglars (Jose Luis G. i Jose
Luis P.) Creiem que és una bona representació de tota la Comarca.
Hem tingut unes quantes reflexions sobre la presència de l’Església als pobles rurals, recolzats en la Carta Pastoral dels Bisbes d’Aragó: “Nazaret era
un pueblo pequeño”. Entre les accions que hem emprés estan les celebracions de la Paraula allà on no es pot celebrar l’Eucaristia i la coordinació de
l’economia de les parròquies. Això ens ho recordava el Bisbe en la carta que
ens va enviar.
Com a tots ens ha afectat la pandèmia, però hem pogut establir quatre àmbits de treball, en els que hem programat el següent:
- CASA I ESCOLA DE COMUNIÓ:
Xarxa de comunicacions: Establir una xarxa de comunicacions per sentirnos tots més comunitat cristiana a la comarca. Hi ha grups de whatsapp a
cada parròquia on es van comunicant totes les activitats. També s’ha creat
un altre grup de whatsapp on cada setmana s’envien reflexions per preparar
millor el diumenge. Veiem que hi ha gent que no disposa d’este mitjà, no la
deixem de banda, els informem a les misses o de vegades els truquem individualment.

CASA I ESCOLA DE FORMACIÓ:
Grup Adults: Hem organitzat un grup d’adults de tota la comarca per avançar en la formació cristiana, ara es realitza telemàticament. Ens reunim cada
15 dies i si algú vol, es pot incorporar.
Temps Forts: També en els temps forts fomentarem trobades, que sempre
finalitzaran amb la celebració Eucarística. Com podeu imaginar només hem
pogut fer la de l’Advent del curs passat.
- CASA I ESCOLA DE L’EUCARISTIA I LA PARAULA:
Eucaristia i Celebració de la Paraula: preparem coordinadament les Eucaristies i les celebracions de la Paraula on no hi ha missa.
Fomentem la participació activa tant en les Eucaristies com en les celebracions de la Paraula.
Exèquies: creiem que és important una bona preparació de la comunitat,
sobretot assistint i participant a les celebracions per acompanyar a la gent en
el seu dol.
-CASA I ESCOLA D’ENCONTRE I ACOLLIDA:
Economia: volem donar transparència. La rendició de comptes de les parròquies han de ser transparents perquè la gent pugue entendre’ls bé, és la base de la confiança. Per això els estem comunicant a totes les parròquies.
Equip de Càritas: creiem que seria bo crear un equip de Càritas com a signe visible de la caritat. Es veu necessari fomentar les visites als malalts i a la
gent gran. Ara estem limitats per la pandèmia, però esperem el més aviat
possible poder organitzar-ho bé. L’acompanyament actual el realitzem mitjançant trucades telefòniques.
Fer una revisió de les propietats de les parròquies, del seu estat de conservació i les necessitats de millora. Per això poc a poc s’està treballant en la
seua revisió, tant de teulades, de l’estat general de conservació i de com millorar el patrimoni que tenim
 Com veus anem fent camí, però tots ens necessitem.
Després de llegir tot això, TÚ a què t’apuntes, on t’agradaria
col·laborar?

