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Noves comunitats parroquials
Xavier Novell, bisbe de Solsona

Tots coneixeu el treball que estem fent des de fa anys
per operar la conversió pastoral de les parròquies i de la
diòcesi en vistes a fer-les més missioneres. Sabeu que el
nostre Pla pastoral, en coherència amb el projecte pastoral del papa Francesc per a tota l’Església, ens invita
a prioritzar el treball de primer anunci de l’Evangeli als
més allunyats.
L’aplicació del Pla pastoral en una bona colla de parròquies està provocant la incorporació de nous fidels, la
necessitat d’iniciar-los a la vida cristiana i l’oportunitat
de repensar el funcionament de tota la resta de la pastoral parroquial. Aquestes parròquies comparteixen el
somni del papa Francesc: “una opció missionera capaç de
transformar-ho tot, per tal que els costums, els estils, els
horaris, el llenguatge i tota estructura eclesial es converteixi en una via adequada per a l'evangelització del món
actual més que per a l'autopreservació” ( EG27).
L’evangelització no es pot entendre com una acció aïllada, sinó com una acció transversal que afecta a tots
i cadascun dels àmbits de la nostra pastoral. Una parròquia evangelitza no només quan organitza el primer
anunci de l’Evangeli als allunyats sinó quan es repensa en totes les seves estructures per a fer possible que
tots els fidels, nous i de sempre, esdevinguin deixebles
missioners. Ens cal, doncs, un canvi que faci possible
això: “la reforma de les estructures que exigeix la conversió pastoral només pot entendre's en aquest sentit:
procurar que totes elles es tornin més missioneres, que
la pastoral ordinària en totes les seves instàncies sigui
més expansiva i oberta” (EG27).
Aquest canvi ja s’insinua en el nostre Pla pastoral però
perquè cada parròquia el dugui a terme no n’hi ha prou

que el rector el vulgui aplicar, l’anunciï i l’executi. Convé que l’equip dels col·laboradors més implicats comparteixi aquesta visió i la faci concreta per a la pròpia
parròquia. Convé, també, que la major part de la comunitat la conegui i la comparteixi. Convé, encara, que es
concreti com i quan caldrà canviar la catequesi de preparació als sagraments, el nombre i l’estil de les celebracions eucarístiques, la pastoral de la caritat, d’atenció i
visita als malalts, de les escoles catòliques, de les festes populars. Convé, finalment, que amb determinació
i pedagogia s’operin poc a poc els canvis que s’hauran
imaginat i consensuat.
Molt recentment, s’ha fet arribar a tots els rectors el
material que la diòcesi ha elaborat per a ajudar cada
parròquia a fer aquest treball. Si el voleu conèixer el
trobareu penjat a la pàgina web, en la seva versió abreujada —sense els annexos que ofereixen les pautes concretes per a cada sessió de treball—. Porta per títol: Noves comunitats parroquials.
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