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Alpha, motor de canvi
Xavier Novell, bisbe de Solsona

Aquesta setmana tindrà lloc en set parròquies del bisbat
el sopar de presentació del curs Alpha. En torno a fer difusió perquè considero que el curs Alpha és determinant
per a la renovació pastoral de les comunitats parroquials.
La visita pastoral em permet d'adonar-me de la preocupació i impotència de molts fidels davant la situació
pastoral de llurs parròquies. Quan els parlo de renovació
només m’entenen: allà on ja l’han començada a través del
curs Alpha; allà on disposen d’una eina concreta per a invitar les persones allunyades a retornar a la vida eclesial;
allà on experimenten que hi ha gent que tornen a l’eucaristia, que creen nous grups de fe, que s’ofereixen a col·
laborar en la catequesi, la litúrgia, la caritat, etc.
Ja he explicat que cada parròquia, a través de la proposta de treball «Noves Comunitats Parroquials», ha de
reflexionar sobre els canvis que l’han de treure de l’immobilisme repetitiu i decadent i l’han de portar a la renovació i al creixement. M’adono, però, que aquest treball ha començat en aquelles parròquies que estan fent
Alpha. La resta o simplement ignoren la proposta o bé
quan volen fer aquest treball els costa imaginar que les
coses poden canviar, que la gent de sempre ho accepti i

que hi hagi persones que es comprometin a dur a terme
els canvis.
Per què el curs Alpha fa possible la renovació pastoral de
les nostres parròquies? Primer, perquè només es pot fer si
s'implica un bon equip de persones i, per tant, el curs fa que
les forces reals de la parròquia deixin el lament, somiïn i
s’arromanguin. Segon, perquè la primera edició del curs arreplega la gent més habitual de la parròquia i aconsegueix
animar les forces reals de la comunitat. Tercer, perquè el
curs propicia un moment de trobament amb el Senyor molt
bonic i intens, a través d’un format agradable i accessible.
Així, doncs, la millor manera d’aconseguir que la gent real i
activa de la parròquia s’engresqui en el Senyor i comenci a
somiar canvis evangelitzadors és fer un curs Alpha.
No pretenc que en una setmana totes les parròquies mitjanes i grans de la diòcesi es decideixin i comencin un curs
Alpha. Això és impossible! Sí que pretenc, en canvi, que
l’equip més inquiet de cada parròquia assisteixi al sopar de
presentació de la parròquia més propera. Ajudarà més als
canvis això que vint-i-cinc reunions discutint què hem de
fer davant la situació pastoral en què estem! A les pàgines
centrals d’aquest Full teniu la informació per a assistir-hi!
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