Glossa

Posem fil a l’agulla
Xavier Novell, bisbe de Solsona

Tots sabeu que enguany he promogut una reflexió sobre
la conversió pastoral que ens demana el papa Francesc
en l’Evangelii Gaudium. Ho hem fet a través del llibre
Una Renovación Divina, el capítol central del qual vaig
divulgar a través de les glosses pasquals.
Els canvis que persegueixo i necessitem, però, no s’aconsegueixen només llegint i reflexionant, cal, a més, pregar-los i posar fil a l’agulla. Per això, de la mà de la delegació d’Evangelització i Apostolat Seglar, he convocat a
tots els rectors i als seus respectius equips parroquials
-consell de pastoral, col·laboradors més propers, responsables d’àmbits pastorals- a una formació pràctica els
dies 18 i 19 de juliol al Seminari de Solsona.
Gent de França, d’una fundació que es diu Thalenteo, experts en un treball de presa de consciència i d’implementació de les passes necessàries per a un canvi pastoral en
clau de nova evangelització, ens ajudaran a posar fil a
l’agulla. Introduiran un treball que desitjo que sigui prioritari en els propers mesos: imaginar i dibuixar la nostra
parròquia per als propers deu anys, concretar les passes
a dur a terme en aquesta direcció.
Com us he explicat a les visites pastorals i en tants escrits
del Full, ens calen canvis. Ens calen perquè hem de vivificar
i enriquir la nostra pròpia vida cristiana. Ens calen per arribar a tots aquells veïns nostres que no coneixen Jesús i per
aconseguir que tots els que entren en contacte amb l’Església arran d’un sagrament descobreixin un camí atractiu a seguir. Ens calen canvis per a afrontar el gran repte que suposa
l’enorme reducció del nombre de capellans al nostre bisbat.
Us demano que no tingueu por als canvis que aquest juliol començaran a néixer i es covaran durant els propers

mesos. Al contrari, us demano que pregueu perquè siguin
profunds i perquè arribin a la vostra parròquia. Poc a poc,
el vostre rector, si se suma a aquesta iniciativa, us en
farà partícips i us demanarà que hi remeu a favor. Tenint
present que tindrà ritme i fesomia pròpia en cada parròquia, jo us ho presento ara genèricament i us animo a que
us hi sumeu, almenys amb la vostra pregària.
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