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CELEBRACIÓ INTERDIOCESANA DEL JUBILEU VICENTÍ AMB MOTIU
DELS SIS-CENTS ANYS DE LA MORT DE SANT VICENT FERRER
Els bisbes de València, Oriola-Alacant, Sogorb-Castelló i Tortosa volem
comunicar a tots els sacerdots, diaques, consagrats i laics, que la Santa Seu ha
concedit a les nostres diòcesis la celebració d'un any Jubilar Vicentí, amb motiu
del 6è centenari de la mort de Sant Vicent Ferrer. Este any jubilar s'obrirà el dia
de la Solemnitat de Sant Vicent Ferrer de 2018 i es clausurarà en la mateixa
Solemnitat del 2019.
Volem que este siga un temps de conversió personal, comunitària i pastoral, una
ocasió per intensificar la predicació de l'Evangeli i centrar les nostres vides en el
Senyor Jesucrist, i una oportunitat perquè tot el poble de Déu conega amb
major profunditat la figura de Sant Vicent Ferrer.
Per a l'organització d'este any jubilar hem creat una Comissió Interdiocesana
que, comptant també amb la col·laboració de la Província Dominicana Hispània,
serà l'encarregada de coordinar quants actes s'organitzen a este efecte.
Esta Comissió té com a finalitat primera i principal promoure i impulsar la
renovació espiritual i pastoral del conjunt del Poble de Déu que peregrina en les
nostres diòcesis, a la llum dels valors evangèlics i humans de la egrègia i
polifacètica figura de Sant Vicent Ferrer. Per aconseguir aquests objectius, la
citada Comissió establirà el programa d'actes que s'aniran desenvolupant al llarg
de l'any jubilar.
Servisquen estes línies de crida a sacerdots, diaques, consagrats i laics, de les
quatre diòcesis, per pregar ja pel fruit d'este temps de gràcia i, al mateix temps,
perquè facen el possible per col·laborar activa i esperançadament en els actes
que s'organitzaran.
Que en temps en què urgeix, de manera especial, ser evangelitzadors,
secundant la crida del Papa Francesc a una conversió que ens impulse a ser una
“Església en eixida”, intercedisca per tots nosaltres Sant Vicent Ferrer,
predicador i apòstol incansable que va evangelitzar les nostres terres.
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