Glossa

Nova visita pastoral
Xavier Novell, bisbe de Solsona

Estic començant una nova visita pastoral. Serà la segona
del meu pontificat. L’anterior va durar set anys i la vaig
acabar a finals del 2018. Després del canvi d’organització
territorial i de les reunions amb els equips parroquials
de les dotze parròquies de referència, començo aquesta
nova visita pastoral que tindrà unes característiques ben
diferents de l’anterior.
L’objectiu principal de la darrera visita era conèixer-ho
tot i tothom: celebrar l’eucaristia en totes les parròquies,
visitar tots els grups, prodigar-me fins i tot en actes festius, culturals i apropant-me a institucions afins a l’Església. Ara, l’objectiu primer és ajudar cada unitat pastoral parroquial en la conversió pastoral i missionera de
la parròquia de referència, per a engendrar una primera
comunitat viva, orant, fraterna i evangelitzadora.
La visita pastoral a cada unitat es desenvoluparà durant
un trimestre. Començo per la de Cervera. De fet, la visita
pastoral del bisbe Jaume Traserra i la meva primera va
començar per l’arxiprestat de la Segarra, amb la qual
cosa són les parròquies que fa més temps que no viuen
una visita pastoral.
Els diumenges celebraré l’eucaristia en les parròquies
que tenen missa dominical. Explicaré el format de la
nova visita i convidaré tots els fidels a participar en una
setmana especial. Durant aquesta setmana en qüestió,
cada dia al vespre, tindré un ensenyament, acompanyaré
un temps de pregària comunitària, presidiré l’eucaristia
i compartiré amb tots els participants un àpat fraternal.
Els fidels de tota la unitat podran participar lliurement
de tots els dies o dels que vulguin i puguin. S’hi podrà
convidar els infants de catequesi i els seus pares, però
l’important serà que hi participin els membres vius de la

comunitat, els que participen cada diumenge a l’eucaristia dominical i els que, a més, pertanyen a algun grup o
col·laboren en algun servei.
No visitaré grups, no aniré a les escoles, ni a altres institucions llevat de la visita a les comunitats religioses, als
malalts i a les residències geriàtriques que ho demanin.
Només visitaré els que físicament no podran assistir als
encontres comunitaris de la setmana central de la visita
pastoral. Amb aquesta opció vull mostrar d’una manera
concreta que allò principal de la vida de la parròquia no
són els grups sinó la trobada de tota la comunitat que
rep l’ensenyament del seu pastor, prega junta, celebra
una única eucaristia que congrega tothom i comparteix
fraternalment. Aconseguirem una comunitat viva, orant,
fraterna i evangelitzadora si pensem les accions de la
parròquia des del TOTS.
Acabaré la visita amb una eucaristia dominical a la missa
major de la parròquia de referència a la qual confio que
hi participin tots els fidels de la unitat pastoral. Confio
que aquest nou estil ajudarà al canvi de mentalitat que
necessitem i al treball que tenim fixat en el pla pastoral i
en la visió de cada unitat pastoral parroquial.
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