PREGUNTES PEL COL.LOQUI CATALÀ DE PARRÒQUIES A SANTA SUSANNA

Tema:
La parròquia al servei del veïnatge
Som generadors de comunitat de fe i vida i de teixit social?

Observacions:
•

Preguntes per reflexionar sobre el tema. Les podeu contestar i enviar tan
si veniu a Santa Susanna com si no podeu venir. Envieu, sisplau, les
respostes abans del 15 de juny a:
quimcervera@gmail.com

•

Exposeu el que es demana en cada apartat de les fitxes següents, en
l’espai existent, si és possible.

•

A partir de les respostes es farà la introducció al tema.

Preguntes:
1. Les parròquies com a generadores de petites comunitats on es comparteix la fe i la vida
Exposa experiències concretes de crear, desenvolupar, consolidar petits grups,
petites comunitats cristianes (de revisió de vida, d’estudi d’evangeli, de pregària,
de catequesi d’adults, ...) per part de la teva parròquia o en alguna parròquia
propera o que coneixes.
Nom de l’experiència

Motivació (perquè va sorgir, què la va motivar...):

Objectius (què es pretén, què es vol aconseguir...):

Descripció de l’experiència (en què consisteix, qui la fa, a qui va adreçada, quan
es realitza...):

Valoració de l’experiència:

2. Les parròquies com a generadores de teixit social: de vida associativa
en el barri/poble, és a dir, creadores de grups d’acció social o cultural a
partir de detectar les necessitats que hi ha en el barri /poble, amb un
treball conjunt amb altres entitats.
Exposa experiències concretes de crear, desenvolupar, consolidar grups d’acció
social o cultural (associacions, entitats, fundacions, comissions...) a partir de
detectar les necessitats que hi ha en el barri /poble, per part de la teva parròquia
o en alguna parròquia propera o que coneixes.
Pot ser que tals grups hagin nascut en el recer de la parròquia (més o menys
directament) i hi mantingui alguna vinculació, o potser que s’hagin emancipat de
la parròquia i tinguin vida pròpia autònoma.
Nom de l’experiència

Motivació (perquè va sorgir, què la va motivar...):

Objectius (què es pretén, què es vol aconseguir...):

Entitat o entitats amb qui s’ha col·laborat per constituir tal grup d’acció social
o cultural

Descripció de l’experiència (en què consisteix, qui la fa, a qui va adreçada, quan
es realitza...):

Evolució que ha tingut el grup, associació o entitat creada: segueix vinculada a
la parròquia? En quina mesura? Com? s’ha emancipat? Per què?

Valoració de l’experiència:

