PROPOSTA FORMATIVA PROVINCIAL
CURS 15-16
Vocalia de Formació i Promoció Vocacional. SSCC
Província Mare de Déu de la Mercè.

1. OBJECTIUS/NUCLIS FORMATIUS

La proposta formativa provincial d’enguany respon a dos nivells d’actuació:
A) Assumir les conclusions dels Congressos:
el III Congrés Regional de la nova Regió Ibèrica (juny 2015) i el Congrés Provincial ‘15
(novembre 2015).
B) Viure amb profunditat l’Any Jubilar de la Misericòrdia, com a part de l’Església que som.

2. MOTIVACIONS
La primera proposta formativa segueix la línia començada al curs passat en què es van
treballar els documents corresponents a la preparació dels dos Congressos.
- en l’àmbit provincial es marcaran noves línies d’actuació pel proper trienni 16-18. D’aquí
sortiran línies formatives que s’hauran d’anar assumint i aplicant personalment i
associativa.
- en l’àmbit regional es va fer una reflexió profunda de l’Associació a la nostra Regió , a la
llum del recentment aprovat PVA (Projecte de Vida Apostòlica). D’aquí també han sortit
propostes i línies d’actuació per al proper sexeni.
La preparació d’aquests dos Congressos, amb el treball dels respectius documents,
considerem que ha estat una bona eina formativa, alhora que és un moment important de
participació associativa, ja que serveix com a base per marcar les línies de futur de la nostra
Associació.
Respecte al segon nivell d’actuació, com a part integrant de l’Església que som, volem tenir
present que enguany celebrarem l’Any Jubilar de la Misericòrdia, proclamat el passat mes
d’abril pel Papa Francesc. S’obre un període preparatori de pregària i estudi, diàleg i acció, sota
l’impuls del Bisbe de Roma. Deu ser un període de creixement autènticament espiritual i
evangelitzador per a cada cristià, i per a l’Església en les seves institucions i agrupacions, i en
concret també, per a la nostra Associació.
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3. ESTRATÈGIES I RECURSOS
A) En quant al primer contingut:
 Àmbit provincial:
- Document del Pla Triennal 16-18, amb les línies d’acció i mitjans per cadascun dels objectius
escollits en el proper Congrés Provincial del 21 de novembre.
 Àmbit regional:
- Ponència preparatòria del Congrés : “¿Cómo vivir la Vocación Salesiana de Cooperador
ahora?” de Pascual Chávez, SDB.
- “Documento final del III Congreso Regional” amb les reflexions i conclusions del Congrés i les
línies d’acció del proper sexeni per a la Regió Ibérica (en fase de elaboració).
B) En quant al segon contingut, us oferim les següents propostes:
 Lectura i treball en grups de la Butlla “Misericordiae Vultus” (“El rostre de la
misericòrdia”) del Papa Francesc.
Hi ha un resum i unes pistes de reflexió per treballar-ho.
 Lectura i comentari en grup de la Carta Pastoral “Sigueu misericordiosos” de Dr. Lluís
Martínez Sistach, cardenal arquebisbe de Barcelona.
Està basat en gran mesura en fer ressò i aplicar el que diu el Papa Francesc en la butlla
anterior. Aporta alguna referència al Congrés Internacional de Pastoral de les Grans
Ciutats i als objectius proposats per al nou Pla Pastoral de l’arxidiòcesi.
 Breu selecció de textos del Papa pronunciats al llarg del seu Pontificat per alenar la
reflexió sobre la Misericòrdia: “Francisco y la Misericordia” (10 reflexiones hacia el Año
Santo)
 Participació en la Trobada Formativa, que tindrà lloc el 13 de març a Martí-Codolar, en
la que es treballaran diferents aspectes relacionats amb la nostra dimensió solidària
(animada per VOL’S).
NOTA: Tots aquests documents els trobareu penjats a la nostra web de Salesians Cooperadors a
l’apartat de Formació.
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