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Som generadors de comunitat de fe i vida i de teixit social ?
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Pintures d’Aureli Crosiet, deixeble de Josep Maria Sert

Contacte
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De les conclusions del col·loqui de Barcelona

Les trobades, les converses, els intercanvis, els “compartir”, 
programats o no, 
són el context anterior a tota evangelització possible.(...) 
Des del principi, 
la història de la missió és una historia de trobades:  
Maria i Elisabet, Pere i Corneli ...
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Col·loqui Europeu de Parròquies

Lviv (Ucraïna) acollirà el 30è Col·loqui Europeu de Parròquies
del 27 de juliol fins a l'1 d'agost del 2019

Llista dels col•loquis amb el seu tema:

1961 Lausanne (CH)  Diagnòstic de la parròquia

1963 Wien (A)          Pastoral dels no practicants

1965 Köln (D)      Pastoral dels marginats

1967 Barcelona (E)  El prevere

1969 Torino (I)   Parròquia en qüestió

1971 Strasbourg (F)  Plausibilitat de l’Església

1973 Heerlen (N)   Comunitats en construcció

1975 Lisboa (P)   Els nous ministeris a l’Església

1977 Namur (B)   Parròquia a l’escolta dels joves

1979 Marseille (F)   Parròquia: lloc de trobada

1981 Assisi (I)   Parròquia en tensió

1983 Ludwigshafen (D)  Parròquia: signe i camí d’esperança

1985 Tarragona (E)  Corresponsables a la parròquia

1987 Seggau (A)   Parròquia i evangelització

1989 Fátima (P)   Parròquia per a l’Home

1991 Leuven (B)   Repartiment de responsabilitats al servei dels Homes

1993 Besançon (F)  Recerca de valors i vida cristiana

1995 Prag (CZ)   Comunitats cristianes i canvis contemporanis

1997 Udine (I)   En el camí d’Emmaus

1999 Woldingham (GB)  Parròquies d’Europa en una societat multicultural

2001 Girona (E)   Europa i solidaritat

2003 Fribourg (CH)  Parròquia: experiències d’avui i visió de futur

2005 Erfurt (D)   Amb goig i esperança cap a un futur plural

2007 Porto (P)   Habitar cristianament el nostre temps

2009 Mons (B)   Perquè transmetre la Fe?

2011 Nyíregyháza (H)  Parròquia, llar d'esperança

2013 Mellieha (M)   Cristians per construir Europa

2015 Lisieux (F)   Enviats a servir, Aneu a les perifèries!

2017 Barcelona(E)  Cristians a Europa: un poble amb una missió

2019 Lviv (UA)   Qui ens ajudarà a ser cristians a l'Europa d’avui?

El tema és:  Qui ens ajudarà a ser cristians a l'Europa d'avui?

I l'eslògan:  Les diferències ens poden unir?

Els subtemes per a la discussió són:

1 - El Papa Francesc i la seva visió de l'Església d'avui (escollim el Papa perquè és el 
     líder d'església que més coratjosament ofereix passos concrets per a la vida cristiana
     pràctica sota les condicions seculars actuals);

2 - La Paràbola del Fill Pròdig (Una de les paràboles més famoses Lluc 15: 11-32, la 
     trama d'aquesta paràbola il·lustra la relació entre l'home i Déu, col·loquem l'èmfasi en
     la personalitat del germà gran que juga el paper d'"un cristià recte que impedeix als 
     no-creients sentir-se massa lliures en l'Església");

3 - La dignitat de cada persona. Qui ens ajudarà a ser cristians a l'Europa d'avui? (Un 
     dels desafiaments principals per als cristians d'avui és sortir del temple per trobar-se 
     amb totes les persones, no culpant ningú, oferint l'amor de Crist a tothom).

Òpera de Lviv

Més informacions al web:  www.cep-europa.org/?idioma=23


