Glossa

Apostant pel cap de setmana – menys i millor
Xavier Novell, bisbe de Solsona

La setmana passada us comunicava el propòsit pasqual
d’anunciar-vos allò que veig, «allò que —com diu avui
l’Apocalipsi— està succeint i allò que succeirà més tard».
Ho faig perquè, malauradament, són molts els qui, com
sant Tomàs, si no ho veuen i no ho toquen no ho creuen.
Confio que aquests anuncis pasquals moguin a mirar, a
«tocar» i a creure els miracles que Déu està fent en la nostra Església de Solsona.
Aniré dosificant aquests anuncis servint-me dels deu
«valors» propis d’una Església sana i en creixement segons el llibre Una renovación divina. La reflexió d’un
capellà canadenc (James Mallon) que, enguany, ens serveix a capellans i laics per a aprofundir sobre la conversió pastoral que el Pla Pastoral i l’Evangelii gaudium ens
demanen. Utilitzaré aquestes actituds eclesials perquè
crec que, en graus diversos, estan apareixent en les parròquies que aposten per una conversió pastoral. Us els
aniré explicant, subratllant el que ja està succeint o començant a succeir entre nosaltres.
La major part de vosaltres teniu un únic contacte setmanal amb la parròquia: l’eucaristia dominical. Si volem convertir la comunitat, cal, doncs, concentrar els
nostres esforços en la preparació d’aquesta trobada.
Cal preparar —«produir», com diu l’autor— les eucaristies del diumenge amb «intencionalitat». Cal que tots els
fidels, a través del que es viu i es diu a la missa, es vagin
sentint convidats a iniciar un camí de creixement en la
vida cristiana.
Això demana eucaristies que permetin tres experiències: trobar-nos, celebrar i conviure, i va en sentit oposat
als principis que han regit l’oferta i la celebració de les
misses fins ara: curtes i a l’hora que a mi em va bé.

«L’eucaristia dominical» i «l’eucaristia mensual de la
comunitat» proposades en el Pla Pastoral apunten en
aquesta direcció. Les meves reiterades invitacions a reduir el nombre de misses també. No es tracta de «descarregar» els capellans, sinó de preparar millor la missa, de
comptar amb els col·laboradors que han de fer-ho possible i, sobretot, que la comunitat pugui reunir-se una estona abans i no li vingui d’una estona després.
Això, en aquelles parròquies que ho estan provant i que
aconsegueixen que la major part de la gent dels grups hi
participin i hi col·laborin a «produir-la» bé, provoca que
la majoria dels fidels surtin contents i animats.
Us animo a deixar la «vostra» missa, el diumenge que el
rector us convidi a una d’aquestes misses especials ho
veureu i us ho creureu!
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