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RESUMO DE ACORDOS DA ASEMBLEA PARROQUIAL
2013

1‐ Acción Social 

‐ Ante  as  demandas  de  maior  información/comunicación  sobre  as  distintas
plataformas  e  iniciativas  relativas  á  acción  social  da  parroquia,  acórdase
presentar dúas veces ao curso, no marco dos consellos pastorais de
febreiro e outubro, unha memoria-resumo do traballo das plataformas no
ámbito da acción social.

- Acórdase  deixar á propia iniciativa das distintas plataformas, a súa
colaboración–coordinación, en resposta ás necesidades que vaian xurdindo
no seu quefacer.

-  Decídese  dirixir  de  xeito  prioritario  as  iniciativas  de  troco  aos
sectores de persoas en situación de maior necesidade. Para facilitar o
seu acceso, trasladarase fisicamente o taboleiro ás inmediacións do despacho
de atención primaria.

2- Educación na Fe

- Tanto nos eido do traballo cos pais e nais dos nenos e nenas da catequese
como no do contido desta última acórdase  elaborar un “protocolo”, para
logo levar á práctica, que defina:

- Que queremos facer? (obxectivos)
- Que actividades imos levar a cabo para acadalos? (mecanismos)

A  elaboración  destes  protocolos  partirá  dun  primeiro  borrador  que  os
educadores  de cada etapa elaborarán nos vindeiros  meses e que se porán
común na asemblea de educadores de inicio de curso. Definido o protocolo na
citada asemblea presentaranse os mesmos ao consello de pastoral. 

3- Liturxia e Celebración

- Os grupos de  catequese encargaranse de estudar as posibles vías para
facilitar e animar a asistencia ás celebracións dos mais novos.

4- Vida comunitaria e organización

-  [Con  motivo  da  participación  da  Parroquia  na  IV  Asemblea  de  Redes
Cristiás, que terá lugar en Santiago de Compostela do 6 ao 7 de Decembro,]
Acórdase  convocar unha xuntanza para o vindeiro 26 de Setembro ás
19:00, aberta a toda a comunidade, para colaborar na preparación do taller
que lle foi encargado á Parroquia e na organización do resto de solicitudes de
colaboración  realizadas  dende  Redes  Cristiás (secretaría,  aloxamento  de
participantes...).  Ademais acórdase que na xuntanza de inicio de curso se
recorde a celebración desta reunión, suxeita a posibles modificacións.



-  Como  tema  común para  o  vindeiro  curso  acórdase  traballar  nas
conclusións da IV Asemblea de Redes Cristiás.

- Decídese que na convivencia de comunidades do vindeiro curso se traballe
sobre o tema “Crise económica e crise de valores”.

-  [Ante a necesidade percibida de sumar máis xente á Comunidade e, se é
posible, crear novas comunidades dentro desta,] Acórdase facer un  esforzo
comunitario  por  achegarse  ás  persoas que  acoden  habitualmente  ás
celebracións u outros actos comunitarios e non están participando en ningunha
comunidade,  co  obxectivo  de  fomentar  o  seu  acollemento  e  a  súa
incorporación á Comunidade.

-  [Co  obxectivo  de  facelos  máis  accesibles  a  todos,  e  así  facilitar  a  súa
revisión,]  Acórdase  que  se  aloxarán  no  espazo  de  descargas  da  web  da
Parroquia os acordos das asembleas e as memorias correspondentes.

-  Acórdase iniciar as xestións necesarias para que  Javier Baeza comparta
coa comunidade, en calidade de poñente, as charlas de Coresma. En
caso  de  que  esta  xestión  non  teña  o  resultado  esperado  trasladarase  dita
situación ao consello de pastoral para que realice novas propostas.

5- Carta dirixida pola Comunidade ao novo Papa

- Acórdanse algunhas modificacións no texto da carta presentado á asemblea:

Esta carta enviarase ao destinatario por mediación da orde dominica.

• Una vez confirmado que esta foi recibida subirase a carta á páxina web
da parroquia, e este será o sinal para poder difundila en calquera lugar e
por calquera medio que se considere oportuno.

• Será lida (se xa foi recibida polo destinatario) a primeiros de outubro na
celebración do envío.

6- Calendario do curso

Preséntase  un  primeiro  borrador  do  calendario  do  próximo  curso  sobre  o
que  se  realizan  as  seguintes apreciacións:

- Acórdase adiar a xuntanza de inicio do curso 2013/2014 ao sábado 28 de
setembro.

- Acórdase adiantar a convivencia de comunidades en Vilán para o sábado 3 de
maio,  para  evitar  coincidir  coas  celebracións  das  comuñóns,  que
probablemente empezarán o sábado seguinte

- Acórdase indicar que as datas dos campamentos serán na primeira quincena
de Xullo


