Glossa

Estem amb vosaltres
Xavier Novell, bisbe de Solsona

Aviat farà set anys, al final de la meva ordenació episcopal,
adreçava unes paraules d’agraïment a tothom dient: “us convoco [...] a l’obra més extraordinària que mai s’hagi vist a les
nostres comarques des que foren evangelitzades fa molts
segles [...] a una nova evangelització extensa i profunda, que
permeti de nou fer d’aquesta terra una terra de sants”.
Fou un moment inspirat! Estava projectant un gran somni.
Des d’aleshores, hem fet moltes coses en aquesta direcció:
el Pla Pastoral Diocesà, les descobertes d’eines d’evangelització i el treball per a concretar la renovació de les
parròquies. A més, jo he anat veient, amb l’ajuda tant dels
entusiastes com dels crítics, que aquest somni exigeix
també la renovació de tota l’organització diocesana.
Així, doncs, després d’un gran treball, avui us anuncio
que emprenem una renovació de la diòcesi, els canvis per
fer possible una nova organització diocesana al servei
d’unes comunitats parroquials evangelitzadores.
Totes les persones, estructures i diners de la diòcesi s’han
d’orientar, al màxim possible, vers les parròquies que vulguin esdevenir comunitats parroquials evangelitzadores.
Comunitats “vives, orants, fraternes i evangelitzadores” on
hi siguin presents les notes pròpies d’una comunitat cristiana saludable: on tothom hi trobi una vida orant i litúrgica
que nodreixi espiritualment (pregària); on s’ofereixi la formació que cadascú necessita per aprofundir en el misteri
de la fe (formació); on s’experimenti una vida de família (comunió fraterna); on s’aculli caritativament els necessitats
(servei); i on s’aprengui a anunciar l’evangeli i a suscitar i
acompanyar deixebles missioners (evangelització).
Els recursos, però, son limitats i, per tant, serviran, amb
l’ajuda de Déu, si enlloc de dispersar-los els concentrem

primer en aquelles parròquies que estan més a punt. No
per abandonar la resta sinó per anar-les renovant totes
unes darrera les altres.
El logo de la visió diocesana expressa bé el que ens
proposem: Una mà, la del vermell més clar. La dels col·
laboradors de la vostra parròquia. La vostra. Càlida, viva,
que vol construir una comunitat parroquial evangelitzadora. Una altra mà, que agafa la vostra i amb ella forma
un cor. És la meva mà i la de tots els meus col·laboradors
que volem posar-nos al servei de la renovació de la vostra parròquia. D’aquí, Déu ho vulgui, n’ha de néixer una
comunitat parroquial evangelitzadora.
Tots podem participar d’aquesta aventura: comencem
per acollir aquests canvis amb il·lusió i esperança; continuem amb la nostra pregària en favor dels seus fruits; i
acabem incorporant-nos a aquella comunitat parroquial
viva, orant, fraterna i evangelitzadora que tinguem més
a prop, somniant i treballant, sinó és la nostra parròquia,
que aviat pugui ser a la nostra.
Si voleu comprendre millor aquest canvi podeu llegir l’explicació de la visió i la presentació que en vaig fer a capellans, membres de la vida consagrada i laics la setmana passada. Com sempre, ho trobareu a la pàgina web del bisbat.
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