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Nosaltres, poble de Déu amb una mateixa missió, com podem treballar junts 
a les nostres parròquies d’Europa? Com ens hi pot ajudar el Col·loqui Europeu 
de Parròquies de Barcelona?

Residència La Salle Bonanova
Passeig de la Bonanova 8

Una trobada al si d’Europa

Cristians i cristianes compromesos ens 
trobem cada dos anys en un ambient fra-
ternal, combinant amb harmonia l’alegria 
de la trobada i la fe que ens anima.

Un enriquiment

Professores i professors de teologia, so-
ciologia, pastoral, etc., aporten els seus 
coneixements al col·loqui i sintetitzen el 
contingut dels debats.

Una descoberta

Anem a l’encontre de les parròquies del 
país d’acollida i ens enriquim mútuament 
en un intercanvi de cultures i d’experièn-
cies pastorals. 

Un intercanvi

Aprenent els uns dels altres com les 
parròquies intenten viure i transmetre 
l’Evangeli de Jesucrist al món d’avui.

Un poble amb una missió

Contacte

www.cep-europa.org
info@cep-europa.org

Inscripcions i informació
Maria Gibert

(34) 938482161   
maria.gibert@telefonica.net

Partim de les respostes a una enquesta que s’ha distribuït a diferents 
països d’Europa. Les conferències dels experts -amb traducció simul-
tània en quatre llengües- aprofundeixen en el tema. El diàleg amb els 
ponents fa encara més rica la sessió. 
La presentació d’experiències encarnen la problemàtica, la fan viva 
i present. El treball -en grups bilingües- ens dóna el temps i l’espai 
necessari per aprofundir i compartir el que vivim dia a dia. En una 
taula rodona els joves ens aporten la seva visió fresca i les seves 
expectatives de futur i en les conclusions finals la fonda experiència 
del treball que han fet en paral·lel durant el col·loqui.
La visita a les parròquies ens permet fer un tast de la realitat pastoral 
de la Diòcesi de Barcelona i, en un ambient fraternal, compartir la 
pregària, experiències pastorals i un sopar de germanor.
Les conclusions finals volen reduir tot aquest treball en un parell de 
pàgines, que ens enduem a casa i que, segur, ens serviran de reflexió 
i recordatori. Les Eucaristies i la pregària diària ens donen la volguda 
espiritualitat. Un audiovisual i la visita guiada a la Sagrada Família ens 
aporten el to cultural. Una degustació de vins i caves de la terra i un 
sopar festiu clouen amb alegria el nostre col·loqui.

Col·loqui Europeu 
de Parròquies
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 › Eucaristia a la parròquia de la Mare de Déu de la Bona-
nova, presidida per l’arquebisbe de Barcelona

 › Benvinguda dels copresidents

 › Introducció. Introducció general al col·loqui a partir 
de les respostes a l’enquesta

 › Diàleg
 › Experiències pastorals
 › 1er Treball de grup. Quina pregunta se’ns obre que 
sigui nova i important? Objectiu: Tenir-ho present du-
rant tot el Col·loqui

 › Conferència. La missió paulina i l’evangelització en les 
primeres comunitats: ¿quin model ens proposa?

 › Diàleg
 › Experiències pastorals
 › 3er Treball de grup. A les parròquies, com avancem 
en el repartiment de les responsabilitats pastorals?

 › Conferència. Parròquies vers una nova vitalitat
 › Diàleg 
 › Experiències pastorals
 › 4rt Treball de grup. Quines propostes farem a les nos-
tres parròquies tornant a casa?

 › Visita guiada a la Sagrada Família
 › Eucaristia a la cripta.  
Presidida pel copresident del CEP

 › Experiències pastorals
 › Conferència. Claus per entrar a la problemàtica del tema
 › Diàleg
 › 2n Treball de grup. Quines paraules clau retenim de 
l’exposició?

 › Conferència. Luter i la Reforma protestant: ¿innovació 
o continuïtat?

 › Visita a les parròquies

 › Taula rodona. Joves assistents al col·loqui: “Els desitjos 
dels joves enfront l’Església d’Europa”

 › Diàleg
 › 5è Treball de grup. Quines conviccions són clares i 
evidents, per a nosaltres, per a les nostres parròquies? 
Podem, entre esglésies cristianes, emprendre accions 
comunes per a la societat per tal que el nostre testi-
moniatge sigui més creïble?

 › Degustació de caves

 › Aportació dels joves
 › Conclusions finals
 › Sopar i vetllada festiva!  Deo gratias!

Amb la col·laboració 
dels professors

Bernard Quintard
Rector de les parròquies de St. Jean Bap-
tiste de Segala i de St. Bernard en Segala. 
Professor de Teologia Social. Encarregat 
de Formació Permanent. Ex Fidei Donum 
a l’Argentina.

Alphonse Borras
Vicari General de Liège. Professor emèrit de 
dret canònic a la Facultat de Teologia de Lo-
vaina. Professor a l’institut Catòlic de París.

Mireia Vidal
Professora d’Història de l’Església i de la 
Teologia a la Facultat de Teologia protes-
tant SEUT a Madrid.

Paul Zulehner
Sacerdot vienès, Teòleg pastoral i Sociòleg 
de la religió, de 1984 a 2008 Catedràtic de 
Teologia pastoral a la Universitat Catòlica 
de Viena, conseller de la Conferència Epis-
copal Europea (CCEE).

Tibor Papp
Prevere greco-catòlic, rector a Hongria 
oriental. Professor de Doctrina Social de 
l’Església a la Universitat Greco-catòlica de 
Nyíregyháza, a l’Institut Teològic Sapientia 
de Budapest i a la Universitat Corvinus de 
Budapest.
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