
RAO�S PER A�AR A HO�GRIA 

al 26è Col·loqui Europeu de Parròquies. 

 

 

Quines raons hi ha per anar a yíregyháza (Hongria) al Col·loqui Europeu de Parròquies (CEP) 

del 17 al 22 de juliol de 2011?. Potser tots hi hem estat reflexionant.  

 

Com a co-presidents europeus del CEP us volem animar a participar-hi. I fem una proposta: que 

les respectives parròquies, en la mesura que puguin, ajudin a pagar el desplaçament o l’estada a 

Hongria. 

 

1- Conèixer un país diferent, de l’Europa de l’Est, amb una Església “màrtir” durant molts anys. 

Unes comunitats cristianes (greco-catòliques, ortodoxes...) que han viscut més de quaranta 

anys sota un règim comunista. 

2- El tema: “Parròquies, llars d’esperança” i els conferenciants i experts, ens motiven a viure i 

celebrar la nostra fe en moments de crisi social, econòmica, eclesial. 

3- Motius d’esperança: 

a. enmig del fred del món, descobrir que les parròquies poden ser llar de foc, d’escalfor. 

b. sentir-nos acollits per la comunitat cristiana (greco-ortodoxa) 

c. sentir-nos persones d’esperança (encara que no optimistes) enmig d’un món en crisi. 

4- Tenim la possibilitat de fer una experiència d’Ecumenisme en els grups de treball, les 

pregàries de cada dia, en les Celebracions de la Litúrgia... en el pelegrinatge a Máriapócs. 

5- La immigració dels països de l’Est als nostres països ens fa ser més plurals. Saber d’on venen 

i com viuen ens pot fer més acollidors. 

6- Per als joves: ells es pregunten: “Hi ha una esperança per a nosaltres?”. Proposem un diàleg 

inter-generacional per uns joves (de 16 a 25 anys) que encara estan en formació, que ja inicien 

la seva professió o que estan en recerca de la primera feina. “Tots tenim desitjos, esperances 

de futur; moltes coses ens inquieten; fins i tot ja hem recollit alguna decepció”. 

7- Pels joves estan previstes activitats diverses, a més de les pregàries conjuntes i alguna 

ponència: visitar una institució amb joves amb deficiències, visitar una comunitat parroquial, 

pelegrinatge a peu a Máriapócs, banys termals i parc d’aventures. 

 

“Esperant contra tota esperança” (Rm 4,18) com Abraham, el nostre pare en la fe i en l’esperança, 

us convidem a compartir les nostres experiències parroquials i a reflexionar conjuntament les 

nostres problemàtiques. 

 

Fins a Nyíregyháza. 

 

Gudrun Theuninck 

i Josep Taberner 


