Glossa

Mes missioner extraordinari
Xavier Novell, bisbe de Solsona

Enguany es compleixen cent anys de la carta apostòlica
Maximum illud del papa Benet XV. Després de la Primera
Guerra Mundial va voler impulsar l’acció missionera de
l’Església, especialment dels preveres, desvinculant-la
de qualsevol lligam colonial.
El papa Francesc, fent-se ressò d’aquest aniversari, invita tota l’Església a un renovat compromís en la línia de
la seva exhortació apostòlica Evangelii gaudium. Cita, en
la seva carta de convocatòria, els paràgrafs més interpelladors, aquells en els quals demana a les comunitats que
avancin cap a una conversió pastoral i missionera, que
no deixin les coses com estan, perquè ja no serveix una
«simple administració» (EG 25).
Convoca per al propvinent mes d’octubre un mes missioner extraordinari amb la finalitat de despertar, més
encara, la consciència missionera de la missió ad gentes
i reprendre amb un nou impuls la transformació missionera de la vida i de la pastoral.
Fidels a les intencions del Papa, aprofitarem la convocatòria d’aquest mes missioner per a aprofundir en el treball

que estem duent a terme arreu de la diòcesi. La setmana
vinent publicarem els detalls dels actes d’inici i de cloenda, així com la iniciativa interdiocesana que vàrem acordar els bisbes de Catalunya. Seguint les indicacions de les
Obres Missionals Pontifícies, inaugurarem el mes missioner amb una trobada de pregària, la vigília de la festa de
Santa Teresina de l’Infant Jesús, patrona de les missions.
El clourem amb una eucaristia a la catedral, on convidarem
especialment els rectors i llurs equips. Serà una ocasió per
a valorar tots junts les passes fetes i pendents de fer en la
conversió pastoral i missionera de cada comunitat.
A mig mes, al santuari de la Mare de Déu de Montserrat,
hi haurà una trobada convocada per les delegacions de
Missions de les diòcesis de la Tarraconense adreçada especialment als infants de catequesi.
Cada unitat pastoral parroquial farà bé d’aprofitar aquesta iniciativa universal per a organitzar alguna activitat aprofitant la presència d’alguns dels missioners que
aquests dies estan per la diòcesi i per a revisar i reimpulsar el seu procés de conversió pastoral i missionera.
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