5 —actualitat diocesana

El Dia de la Catedral
Vic, 16 de setembre del 2018
La catedral és, en una diòcesi, l’Església Mare de totes les
esglésies del bisbat. D’aquí que cada parròquia hi tingui
un vincle real que es concreta en l’estima envers aquest
temple que representa tot el Poble de Déu que fa camí en
aquesta terra i societat. Per això és bo que els fidels i les
parròquies on pertanyen hi pelegrinin periòdicament. Per
a facilitar-ho, el capítol de la catedral, amb motiu de l’aniversari de la consagració de l’actual temple, proposa celebrar el «Dia de la Catedral»; alhora el bisbe ofereix una
jornada diocesana, que serveix com a tret de sortida de
l’activitat pastoral a tota la diòcesi.
Un tast d’experiències per a una renovació pastoral
En tot el poble de Déu —laics, preveres, religiosos— es palpa
un desig de renovació i de fer de les parròquies unes llars de
comunió i de vida, uns focus d’aigua fresca que puguem beure nosaltres i oferir-la a les nostres famílies, amics i veïns.
Certament, l’ambient social sembla poc motivat. Estem, com
ens repeteix el bisbe sovint, en un canvi d’època que demana
un canvi de paradigma pastoral. Però, com avançar? Els qui
vàrem poder participar en el Curset d’Estiu vam constatar
que és possible il·lusionar-nos partint del present, però mirant el futur. Volem continuar escoltant i coneixent possibles idees i camins per a ser fidels a Jesús. Per això, durant
el matí, s’oferirà un tast d’experiències concretes d’una
manera dinàmica i en uns marcs excepcionals:
A les 10 h, a la canonja de la catedral: acolliment del senyor
bisbe i pistes per a una renovació parroquial. És un luxe poder veure la construcció romànica de fa mil anys recentment descoberta! La podrem visitar (encara pendent de
restauració) i tot seguit tractarem els reptes actuals de les
parròquies, tal com ho planteja el Pla Diocesà de Pastoral.
A les 11 h, el monestir de Santa Teresa de Vic, a tres-cents
metres de la catedral, ens obrirà les portes de l’església
barroca. És un dels pulmons de pregària de la diòcesi. Aquí
veurem com la pregària és sempre missionera i que la renovació comença i s’alimenta amb la pregària. La sortida i
el canvi, si volen ser autèntics, són provocats per Déu. Ens
deixem renovar per ell?
A les 12 h, a la parròquia de la Divina Pastora, coneixerem
una de les moltes eines d’evangelització, els anomenats
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cursos Alpha. Els mètodes són només instruments per a
l’evangelització. L’objectiu és la trobada amb Jesús viu!
Però, com facilitar-la? Senzills i profunds alhora, els cursos Alpha estan donant molts fruits arreu. La parròquia
que ens acollirà és propera al monestir on haurem estat i a
mig camí del Seminari.
A les 14 h dinar al Seminari. Qui ho vulgui, pot portar-se’l;
també utilitzar el restaurant del Seminari, on cal fer reserva prèvia a l’hora d’inscriure’s.
I a la tarda, l’acte central: la missa presidida pel bisbe Romà.
Serà a les 17,30 h a la catedral i tota la diòcesi hi és convidada. És el moment central, on tot el Poble de Déu es reuneix
entorn de Jesús ressuscitat, que fa camí amb nosaltres.
Per a qui ho desitgi i no hagi pogut ser-hi durant el matí, la
canonja de la catedral romandrà oberta de les 16 fins a les
17’15 h.
Ja t’hi has apuntat? Si no, pots fer-ho a registre@bisbatvic.
com o al tel. 93 883 26 55. Així facilitaràs molt l’organització dels actes. Gràcies!

