Glossa

Germanor enmig de canvis
Xavier Novell, bisbe de Solsona

Aquest diumenge és la jornada de Germanor: una nova
ocasió per a conscienciar que l’Església som tots, som
una família. Una bona oportunitat per a recordar que
el nostre objectiu pastoral prioritari és convertir les
nostres parròquies en comunitats orants, vives, fraternes i evangelitzadores. Arribem a aquesta jornada
amb un canvi que vol sumar en aquesta direcció.
Aquesta setmana he signat el decret de modificació de
l’organització territorial de la diòcesi. Desapareixen
els 6 arxiprestats i les 26 unitats pastorals parroquials que coneixem i neixen 12 unitats pastorals parroquials al capdavant de les quals hi ha les parròquies de
Bagà, Berga, Puig-reig, Navàs, Solsona, Súria, Cardona,
Sant Ramon, Cervera, Tàrrega, Bellpuig i Mollerussa,
les que apostem en un primer temps. Recordeu la visió
diocesana: una nova organització diocesana al servei
d’unes comunitats parroquials evangelitzadores.
Aquesta reorganització territorial no comportarà ara
canvis de mossens, però sí que dibuixa els canvis del
futur. Sobretot mostra d’on hauran de partir els deixebles missioners que hauran de renovar, més endavant,
les altres parròquies. A mesura que la parròquia de referència creixi i desvetlli vocacions laïcals, diaconals
i a l’orde de les verges consagrades, es podrà començar la renovació d’alguna altra parròquia de la unitat.
Pensem que les vocacions sacerdotals –Déu vulgui que
continuïn augmentant com en aquests dos darrers cursos- seran imprescindibles per a garantir la presència i
l’atenció a aquestes 12 parròquies.
Quines seran les parròquies de la segona onada renovadora dependrà del treball que ara es faci a les parrò-

quies de referència i del grau d’implicació dels fidels
de les parròquies veïnes en la renovació de la parròquia principal. És a dir, si a la parròquia cap d’unitat no
es tira endavant la renovació, s’ajorna també la futura
en les parròquies agrupades. Si s’avança amb decisió
en aquesta direcció, s’escurcen els temps de la renovació de la resta. A més, si som fidels d’una parròquia
agrupada i ens quedem esperant a quan ens toqui probablement serem els darrers. Al contrari, com més ens
impliquem en la parròquia de referència de la nostra
unitat més fàcil serà que aviat comenci la renovació de
la nostra.
Diumenge vinent continuarem celebrant missa a totes les parròquies com fins ara. Continuarem enterrant els difunts i atenen les peticions sagramentals.
En algunes àrees, ja sigui per les distàncies, per la
presència de comunitats religioses amb cura pastoral
o pel grau d’implicació dels mossens en aquesta visió
diocesana, és possible que les coses vagin a un ritme
i en una direcció diferent. Temps al temps, millor poc
a poc i bona lletra.
Caldrà entendre, però, que comencin iniciatives que
tendeixin a concentrar, també a nivell eucarístic. Comprengueu que no es promoguin noves activitats i iniciatives en aquelles parròquies que no són de referència.
Demano als fidels més actius, siguin de la parròquia
que siguin, que facin el pas de participar en les activitats orants, fraternes i evangelitzadores de la seva
parròquia de referència. Tot això no és una dèria meva,
sinó un intent per a evitar l’hecatombe que ja tenim al
damunt des de fa temps i davant la qual no podem anar
repetint allò que ja sabem que no funciona.
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