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Any de canvis
Xavier Novell, bisbe de Solsona

Aquest diumenge comencem un nou any litúrgic. L’Advent ens parla de temps futurs, de temps d’espera i de
promeses d’una novetat desbordant i esperançadora. El
misteri del Nadal pel qual comencem a preparar-nos es
fa molt concret quan hom fa una experiència d’un encontre viu i personal amb el Senyor com el que aquests dies
han fet o faran els participant als recessos d’Emmaús.
La nostra diòcesi està concloent un Advent de dos anys a
nivell parroquial i diocesà. Des de fa temps, us vaig parlant
d’un treball que anuncia canvis i novetats. Des de fa un parell de cursos un bon grup de parròquies grans continuen
promovent iniciatives de primer anunci, conversió i discipulat i, a més, han començat canvis en misses, catequesis i
altres activitats pastorals perquè tot apunti més decididament vers una comunitat parroquial evangelitzadora.
Aquest curs es veuran molts més canvis. Fins ara s’ha fet un
gran treball més invisible —anàlisi, discerniment, preparació i formació—. Està a punt de ser una realitat: una nova
visita pastoral més promotora d’una experiència de comunitat; uns pressupostos que prioritzen més les dotze comunitats parroquials de referència; uns canvis als mitjans de

comunicació diocesans; un nou model catequètic, avalat a
nivell català pel Secretariat Interdiocesà de Catequesi.
Els canvis sempre són difícils, sobretot si la majoria dels
receptors s’hi oposen o els boicotegen. Els canvis són impossibles sinó s’expliquen o no es fa l’esforç d’entendre’ls.
Els canvis són impossibles si són precipitats o bé manca
una comunitat articulada i nombrosa que somnia sortir
de la rutina de l’anar fent.
Com us he dit en altres ocasions, desitjo que la gent del
Full, que sou els de missa, sigueu dels que us interesseu,
beneïu i valoreu els canvis. Canviem pensant en els vostres fills i néts. Treballem perquè puguin conèixer Crist
i viure en cristià. Sou ben conscients que sense canvis
això serà impossible. De cap de les maneres ells ho podran fer sense nous camins d’aproximació, sense misses
més vives i comunitàries, sense una catequesi més orant,
dominical i familiar.
Penseu en els vostres fills i néts quan sentiu que hi ha
canvis. Acolliu-los amb positivitat i esperança malgrat
les murmuracions i els titulars.
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