Delegado: D.

Juan Benito Rodríguez Guerreiro, presbítero
Subdelegada: Ildete Magalhaes, dominica

PS

juberogue@gmail.com

Obxectivo xeral
Acompañar ás familias e enfermos, dun xeito especial, á mocidade na enfermidade e
favorecer o voluntariado xuvenil no ámbito da Pastoral da saúde.

Liñas de acción para o curso 2018/19
1. DELEGACIÓN: EQUIPO DIOCESANO PASTORAL DA SAÚDE
1. Ampliar o Equipo diocesano de Pastoral da Saúde para que sexa representativo,
integrado por capeláns, consagrados e laicos (persoal hospitalario, empregados das
residencias, voluntarios dos equipos parroquiais).
2. Descubrir novos modos de propoñer a xuventude ser voluntario no ámbito da Past da
saúde que coida dos enfermos e ser coidadores na Igrexa
3. Promover que as parroquias acompañen ás familias e xóvenes que se atopen en
enfermidade.
4. Achegar este servizo pastoral da saúde a tódalas residencias asistenciais, centros de
día e tanatorios, pensando tamén na colaboración na formación do persoal xoven que
traballa nestas institucións.
5. Formar ós axentes de Past. Saúde na “arte do acompañamento”.
6. Difundir os materiais e facilitar subsidios litúrxicos para as celebracións da Xornada
Mundial do Enfermo (11 febreiro) e a Pascua do enfermo ( 26 maio). Recomendamos
tamén facer uso deles un día das novenas e nos Santuarios.
7. Facilitar horarios de misas e programas de formación Cristiá emitidos por TV, Radio e
Internet ós enfermos no hospital, residencias e nas casas.
8. Agradecer ás congregacións e institucións que se distinguen polo seu compromiso na
atención integral ao enfermo na Diocese.
9. Promover a celebración dos santos patronos do persoal médico e sanitario
10. Participar nos equipos de humanización hospitalaria.

REUNIÓNS do equipo : seguimento-revisión-programación




2 outubro ,
15 xaneiro,
25 xuño.

CELEBRACIONS específicas :


18 outubro (s. Lucas): patrón dos médicos.






9 febreiro: celebración diocesana da Xornada Mundial do Enfermo.
8 marzo (s. Juan de Dios) patrono de enfermería.
26 maio (VI domingo de Pascua) Pascua do enfermo, en cada parroquia.
14 de xullo (s. Camilo): patrón do persoal sanitario (enfermería, auxiliares).

DATAS a recordar:


17-20 de setembro de 2018: XLIV Xornadas Nacionais Delegados (Madrid).



2 outubro , 15 xaneiro, 25 xuño: Reunións de seguimento-revisión-programación do equipo
diocesano.



Abril: XL Cursiño Rexional Past. Saúde. Organiza: Diócese Tui-Vigo.

2. PARROQUIAS: EQUIPOS PARROQUIAIS DE PAST. DA SAÚDE
1. Potenciar que as parroquias organicen o servizo aos enfermos con equipos coordinados
coa Delegación de Pastoral da Saúde nas parroquias de Vigo e nas vilas favorecendo o
voluntariado xuvenil no ámbito da Pastoral da saúde.

2. Coidar os encontros formativos dos equipos:
10 outubro : Reunión diocesana conxunta. Servas de Xesús (17,00).
14 novembro, 16 xaneiro, 15 maio encontros formativos por zonas para presentar
os tres capítulos da “Nova carta aos axentes sanitarios” (lugar/hora a decidir).

3. Elaborar e difundir un díptico que axude nas parroquias a animar a celebrar os
sacramentos dos enfermos nas súas casas (Reconciliación, Unción e Eucaristía) ou
comunitariamente a Unción.

4. Recomendamos facer uso dos materiais da campaña anual do enfermo un día das novenas
parroquiais e nos Santuarios, e a celebración comunitaria Unción.

DATAS a recordar:


10 outubro: Reunión diocesana conxunta. Servas de Xesús (17,00).



14 novembro, 16 xaneiro, 15 maio para presentar os tres capitulos da “Nova carta dos
axentes sanitarios” (lugar hora ainda sin decidir).
Zona A: equipos das parroquias do arciprestado do Fragoso.
Zona B: equipos parroquias do arciprestado Centro, Casablanca, Teis.
Zona C: equipos das parroquias do arciprestado Miñor, Louriña e Tui.



9 febreiro : celebración diocesana da Xornada Mundial Enfermo.



26 de maio (VI domingo de Pascua): Pascua do enfermo, celebrada a nivel parroquial.
Recomendamos, previa catequese, a celebración Unción comunitaria.



12 xuño: Reunión diocesana conxunta. Servas de Xesús (17,00)

3. HOSPITAIS:
A) Enfermos:
Distribuir a cada enfermo “tarxeta de presentación” dos servicios relixiosos, de xeito que estean
informados e reclamen o seu dereito sin ser discriminados.
B). Capeláns:
Revisar presencia e asistencia relixiosa adecuada.

Participar nos equipos de humanización hospitalaria
Formación como equipo Cunqueiro-Povisa-N.Peña e equipo Meixoeiro-Fátima.
Anual: cursiño rexional de Galicia en Santiago (28 xaneiro)
Trimestral: “Nova carta axentes sanitarios” (10 out., 16 xaneiro, 8 maio)
Persoal: ver ofertas do Centro Humanización s. Camilo.
Capelas: ofertar nos tempos litúrxicos medios para oración e a formación.
Párrocos: mellorar vías de comunicación e relación parroquia-hospital- familia.
C) Persoal sanitario
- Ofertar sesión de formación bioética adecuada (Nova Carta aos sanitarios).
- Promover a celebración dos santos patronos do persoal médico e sanitario.
- Participar nos equipos de humanización hospitalaria.
- Retiro espiritual para profesionais sanitarios mozos aberto a todos (23 marzo).
- Refundación da Asociación Prosac (profesionales sanitarios cristianos).
- Difundir a web formativa www.sanitarioscristianos.com

DATAS a recordar:










18 outubro (s. Lucas): patrón dos médicos.
10 out., 16 xaneiro, 15 maio: formación equipos capeláns hospitais (12.30 a 14h).
28 de xaneiro (luns): Xornada Interdiocesana de Servicios de Asistencia Relixiosa
Hospitalaria de Galicia (SARHs), para capeláns e demáis membros do servicio. En
Santiago (casa de exercicios) (10,00-15,00).
9 febreiro: celebración diocesana da Xornada Mundial Enfermo.
8 marzo (s. Juan de Dios) patrono de enfermería.
23 marzo: Retiro espiritual para profesionais sanitarios mozos aberto a todos.
Abril: XL Cursiño Rexional Past Saúde. Organiza: Diócese Tui-Vigo.
14 de xullo (s. Camilo): patrono dos enfermos e voluntarios sanitarios

4. RESIDENCIAS ASISTENCIAIS, CENTROS DE DIA, TANATORIOS:
1. Revisar presencia e asistencia do servicio relixioso católico.
2. Coñecer e lograr, se é posible, a cooperación Centro - Parroquia/arciprestado para a
asistencia relixiosa adecuada dos internados en institucións privadas e públicas. Neste
curso tres arciprestados da cidade e tres extracidade de Vigo.
3. Propoñer e coordinar unhas Xornadas de formación para xóvenes empregados:
Primacia da persoa: bióetica e habilidades. Programar coas direccións e ofertar en
novembro ou marzo ou xullo (ainda sin decidir).
4. Favorecer o voluntariado xuvenil no compromiso de coidar e acompañar enfermos e
necesitados.
5. Agradecer cada ano, na celebración diocesana (9 febreiro), da Xornada Mundial do
Enfermo, a unha congregación na Diocese que se distingue polo seu compromiso na
atención integral ao enfermo.

DATAS a recordar:


Novembro ou marzo ou xullo (ainda sin decidir): Formación de empregados xóvenes.
Primacía da persoa: bióetica e habilidades.



9 febreiro: celebración diocesana da Xornada Mundial Enfermo.

5. CENTRO DE ESCOITA GRATUITA
1. Difundir este servizo inaugurado o 29 maio de 2018.
2. Contar coa dirección e o servizo relixioso dos tanatorios, residencias….
3. Coidar os voluntarios (martes mensual): Counselling humanista.
4. Seguir coa Formación específica e continuada (programas adaptados).
15 sept: Cómo acompañar a grupos de personas en duelo.
30 nov/1 dic: Duelo en adolescentes.
15/16 fb: Intervención en el duelo por suicidio, ¿cómo superar el estigma?



Coordinan este servicio: Delegación de Pastoral Saúde e de Pastoral Familiar



Consta de tres líñas de actuación:
Temática familiar: mediación, reconciliación familiar… (ver P.F)
Temática pérdida, luto, duelo (dó)
Talleres itinerantes de duelo (para colexios e parroquias)



Contactar: tfno. 627 064 918 ou por email: centroescoita@diocesetuivigo.org para
concretar un primeiro encontro das entrevistas persoalizadas ou de matrimonio.

DATAS a recordar:




Ultimo martes de cada mes: formación e supervisión casos.
Abril: XL Cursiño Rexional Past. Saúde. Organiza: Diócese Tui-Vigo.
29 maio: balance e celebrar aniversario inauguración Centro Escoita

6. HOSPITALIDADE DA VIRXE DE LOURDES:
1. Cooperación ca directiva na celebración do 11 febreiro, día da Virxe de Lourdes.
2. Atención espiritual da peregrinación diocesana anual a Lourdes.
3. Promover a participación de mozos enfermos e como voluntarios, auxiliares, médicos na
peregrinación diocesana

DATAS a recordar:


11 febreiro: celebración do día da Virxe de Lourdes.



14-18 xuño: Peregrinación diocesana anual a Lourdes (Francia)

