
   
 

7 

           

 

Presentación Sr. Bispo 

 

 
A evanxelización como vocación (Mt, 28, 16-20). 

O Papa Francisco desde o comezo do seu Pontificado non 
parou de invitar a toda a Igrexa a unha nova etapa evanxelizadora 
marcada pola alegría do Evanxeo e de indicar camiños para a 
marcha da Igrexa nos tempos novos. 

Neste ano o mundo, a sociedade e a Igrexa están facendo 
fronte a unha pandemia que esnaquizou todas as nosas previsións 
e que está poñendo en gravísimo risco a vida de moitas persoas, 
especialmente doentes e maiores. Se xa era difícil a crise que viña 
afrontando a Igrexa nos últimos tempos, na situación actual de 
ameaza sanitaria e social a Igrexa ten ante si o reto de acometer 
unha renovación rexeneradora, seguindo a chamada do Papa. 

O Papa Francisco díxonos na Evangelii Gaudium que “a 
alegría do Evanxeo enche o corazón e a vida enteira dos que se 
atopan con Xesús”. Non é esta unha afirmación de máximos, coma 
se só os que alcanzaron o nivel superior de conversión ao Evanxeo 
puidesen alcanzala. Non, non é así. A alegría da fe, como a alegría 
da vida, forma parte da vida normal dun crente. Por iso, transmitir a 
fe é parte da vida diaria dos que cren. Di a filosofía perenne que o 
ben sempre tende a comunicarse, porque é propio do ben ser 
comunicativo, como é difusiva a verdade e a beleza. Para un crente, 
a fe é o máximo ben. 
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Sen ningunha dúbida a primeira esixencia dunha nova 
evanxelización é a conversión persoal. En unión co Papa, invítovos 
a que renovemos o noso encontro persoal con Xesucristo (Cf. E.G., 
3), xa que a tentación preséntase a diario baixo forma de escusas e 
reclamacións, coma se estas fosen a clave de solución dos 
problemas. 

Habemos de pedirlle ao Señor que nos conceda acoller a 
evanxelización como unha vocación que nos chama a todos. A 
Igrexa nunca esqueceu esta chamada primeira de Xesús á misión e 
levouna a cabo na súa historia de diferentes formas (Cf. Mt 28, 16-
20). Os modos da misión acomódanse a toda a multiforme 
diversidade da realidade porque para un crente anunciar ao Señor é 
o modo propio de existir. É imposible crer sen anunciar porque, 
ademais de non ser fiel ao mandato de Xesús, o crente non pode 
deixar de anunciar aquilo do que vive. 

A Igrexa está chamada a renovarse evanxelizando, como o 
fixo sempre. A nosa Diocese de Tui-Vigo tamén nos segue 
animando a unha renovada evanxelización. E faino invitándonos a 
que asumamos compromisos pastorais significativos que poidan dar 
mostra da vitalidade da nosa fe. Tales compromisos teñen que 
axudarnos a mostrar o rostro renovado e evanxelizador das nosas 
comunidades cristiás, empezando pola familia e as parroquias para 
chegar a todos os ámbitos da vida relixiosa e social. 

En orde ao obxectivo principal dunha total renovación pastoral 
da nosa Diocese, os tres campos de acción que este ano se 
propoñen son do máximo interese. 

Traballar nunha maior comunicación entre as parroquias e os 
diferentes ámbitos pastorais da vida diocesana convértese nun 
alicerce esencial para unha comuñón real e mutuamente 
enriquecedora en todos os campos. 
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Afondar no exercicio da caridade en todas as parroquias e en 
todas as implicacións pastorais da Diocese é absolutamente 
imprescindible para comprender o fondo teolóxico da nosa presenza 
nesta fermosa porción do Pobo de Deus que temos encomendada 

O sacramento da confirmación foi e segue sendo un momento 
moi importante da vida cristiá dos nosos mozos. Atopar novos 
motivos e reforzar a acollida deste sacramento, facendo que os 
xóvenes cristiáns vexan reforzados os seus lazos de amizade 
mutua e de pertenza á Igrexa, ha de ser unha gran preocupación 
dos responsables da nosa pastoral xuvenil. 

Xunto a estes obxectivos concretos que nos ofrece o Plan 
Pastoral deste curso 2020-2021, seguiremos traballando con ánimo 
renovado na nosa pastoral ordinaria, “animada polo lume do 
Espírito, para acender os corazóns dos fieis que regularmente 
frecuentan a comunidade e que se reúnen no día do Señor para 
nutrirse da súa Palabra e do Pan de vida eterna” (E.G. 14).                                                                       

Que o Señor vos dea forza para soportar os graves 
inconvenientes que nos supón esta pandemia coa esperanza de 
superala pronto. 

Confiámonos á intercesión da Virxe María e de todos os 
santos. 

Con todo o meu afecto no Señor. 

 
      

 

 

 
 

Luis Quinteiro Fiuza 
Bispo de Tui-Vigo   
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Introdución  

 
 

Toda programación pastoral é unha declaración de intencións 
detrás da que latexa a pregunta: que Igrexa queremos? 

Respondemos a este interrogante con palabras do Papa 
Francisco. Queremos unha Igrexa que se ofrece como: 

Un fogar entre os fogares, aberto para testemuñar ao mundo 
actual a fe, a esperanza e o amor ao Señor e a aqueles que El 
ama con predilección. Unha casa de portas abertas. A Igrexa é 
unha casa coas portas abertas, porque é nai. E como María, a 
Nai de Xesús, queremos ser unha Igrexa que serve, que sae de 
casa, que sae dos seus templos, que sae das súas sancristías, 
para acompañar a vida, soster a esperanza, ser signo de unidade 
para tender pontes, romper muros, sementar reconciliación. 
(Francisco, Fratelli Tutti, 276). 
E queremos unha Igrexa así, malia que a situación actual nos 

invite ao confinamento e ao distanciamento. Precisamente nestes 
tempos debemos gritar como o Papa Francisco: «Non nos deixemos 
roubar a esperanza! » (EG, 86). 

Elaboración da Programación Pastoral 
O pasado 22 de febreiro reuníase o Consello Diocesano de 

Pastoral para avaliar a marcha do curso e propoñer liñas de acción 
para configurar a programación pastoral do vindeiro curso 2020-21. 

Ninguén dos presentes podía intuír que pouco máis dun mes 
despois, e a causa da crise provocada pola pandemia de coronavirus, 
o país ía sufrir duro confinamento que afectaría a todos os ámbitos da 
nosa realidade cotiá: traballo, reunións familiares, mobilidade... Tamén 
os actos de culto e as actividades de carácter pastoral quedaron 
afectadas por esas medidas sanitarias: os primeiros quedaron 
drasticamente reducidos e as segundas directamente suspendidas. 
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O levantamento paulatino das medidas de confinamento foi, 
pouco a pouco, poñendo en marcha algunhas das actividades 
suspendidas, sen chegar nunca a unha situación de normalidade que 
permitira a súa conclusión; noutros casos as actividades non chegaron 
a ser retomadas. 

Con este escenario vímonos obrigados a repensar a elaboración 
da programación pastoral para o curso 2020-21. Así as cousas, o 20 
de xuño reuníase a Comisión Permanente do Consello Diocesano de 
Pastoral para avaliar a situación e ver como afrontar o novo curso. 

Algunhas das ideas que se expuxeron nesa reunión ían na 
seguinte liña: 

x Aproveitar este tempo de pandemia para converter a 
parroquia sociolóxica en comunidade de fe. 

x Reflexionar sobre o futuro das nosas comunidades: están 
moi envellecidas tanto nos axentes como nos asistentes. 

x Buscar con creatividade “espazos” non físicos. 

x Reforzar algúns ámbitos pastorais: apostolado segrar, 
acción caritativo-social e medios de comunicación 

En base a estas ideas redactouse un primeiro borrador da 
Programación Pastoral. 

Pasado o verán convocouse ao Consello Diocesano de Pastoral 
en reunión plenaria o 5 de setembro. Nese encontro traballouse sobre 
o borrador do Plan, que se lle remitira previamente ás persoas que 
forman parte do Consello. As achegas desa sesión foron incorporadas 
pola Permanente do CDP o 15 de setembro.  

Rematada a elaboración da programación, presentóuselle ao sr. 
Bispo para a súa aprobación. 

Ideas forza da Programación Pastoral 
A presente programación pastoral, que hai que comprender á luz 

do plan cuadrienal 2019-2023, articúlase en torno a unha serie de 
ideas forza: 
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A Conversión pastoral 

Podemos afirmar que é un dos núcleos do pontificado do Papa 
Francisco: a chamada constante a renovar as nosas estruturas 
pastorais para que sexan máis fieis ao mandato misioneiro, e a 
renovación do propio corazón para responder con xenerosidade á 
chamada constante do Señor. 

Nesta liña renovadora incide o plan cuadrienal. 

A participación laical 

O Congreso de Laicos organizado pola Conferencia Episcopal 
Española (Madrid, 14-16 de febreiro de 2020) púxonos ante o reto 
de contar cun laicado comprometido e corresponsable, que asume 
tarefas e toma decisións, que é consciente da súa vocación e 
participa segundo as súas posibilidades e calidades. 

A integración da xuventude 

Os xoves son o agora de Deus e queremos que sexan o agora da 
Igrexa. Para iso precisamos creatividade pastoral e tamén ofrecer 
espazos propios para o mundo xuvenil. Queremos que a xuventude 
estea presente de maneira transversal en toda a programación 
pastoral. As persoas novas son fonte de renovación pastoral, 
espazo de participación laical, voluntarios no mundo social, nativos 
do mundo dixital. 

A promoción da acción caritativo-social da Igrexa 

A pandemia provocou un incremento da demanda de servizos 
caritativo-sociais, e todo fai supoñer que esta demanda irá en 
aumento. Isto debe levarnos a ampliar a presenza de Cáritas no 
territorio, a incrementar o traballo en rede e a promover un 
voluntariado que se faga presente en diversos ámbitos: a saúde, a 
pobreza, a promoción, a integración social, a acollida ao migrante... 

Medios de comunicación 

Os medios de comunicación e as redes sociais son unha ferramenta 
indispensable durante o tempo de pandemia para seguir en 
conexión, para invitar á oración ou para ofrecer formación. 
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Hoxe debemos estar presentes nestes “areópagos modernos”, 
temos que aprender esa nova linguaxe e poñela ao servizo da 
evanxelización. 

Aplicación da Programación anual 
Somos conscientes das limitacións actuais que nos impón a 

pandemia e incluso contemplamos as restricións futuras, pero as 
dificultades non poden paralizarnos. Por esta razón, con non poucas 
dúbidas pero con moito optimismo poñemos en marcha esta 
programación anual. 

É previsible que algunhas das actividades programadas non se 
poidan realizar, e que outras queden reducidas ou se teñan que levar 
adiante de forma non presencial; pero non podemos permitirnos deixar 
de pensar con ilusión e de programar con esperanza a Igrexa que 
queremos; logo as circunstancias e as capacidades permitirannos 
adiantar máis ou menos polo camiño trazado. 

Invitamos, pois, ás comunidades parroquiais, ás delegacións 
diocesanas, aos movementos e asociacións, ás comunidades de vida 
consagrada e a todos os grupos cristiáns a que asuman como propia 
esta programación e, na medida das súas posibilidades, intenten 
plasmala nas súas actividades. 

Que María, estrela da evanxelización, guíe os nosos pasos e 
alente os nosos empeños apostólicos.  

Un cordial saúdo. 

 

 
 
 
José Vidal Novoa  
Vigairo de Pastoral  
 
 
 
 
 
 


