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LA MISSIÓ
COM A CRITERI PER LA RENOVACIÓ

Introducció
La reﬂexió sobre el moment actual en la nostra societat i com això repercuteix en
la vida de les comunitats parroquials i en la missió de l’Església avui, porta a plantejar de quina manera la comunitat parroquial esdevé un instrument vàlid per viure
la triple missió de l’Església: l’anunci de la Paraula i la formació, la celebració dels
Misteris de la Fe, i el servei i la caritat envers els més necessitats.
El criteri principal que mou aquesta reﬂexió és la centralitat del mandat del Senyor expressat al final de l’evangeli de Sant Mateu: Aneu, doncs, a tots els pobles i
feu-los deixebles meus, batejant-los en el nom del Pare i del Fill i de l’Esperit Sant i
ensenyant-los a guardar tot allò que us he manat. Jo sóc amb vosaltres dia rere dia
fins a la fi del món (Mt 28, 19-20). Per tal de portar a la pràctica aquesta missió en el
moment actual es planteja la renovació de les estructures parroquials.
En aquest apartat la reﬂexió, doncs, s’encamina a reﬂexionar sobre les estructures concretes de les que estan dotades les nostres parròquies per tal de donar
compliment al mandat missioner.

Textos de la Instrucció
16. En les transformacions en curs, la parròquia algunes vegades, malgrat el seu
generós esforç, no aconsegueix respondre adequadament a moltes de les expectatives dels fidels, especialment si es consideren la gran varietat de comunitats existents. És veritat que una característica de la parròquia és el seu inseriment allà on cadascú viu quotidianament. No obstant això, especialment avui,
el territori ja no és només un espai geogràficament delimitat, sinó el context
on cadascú desenvolupa la seva pròpia vida, conformada per relacions, servei
recíproc i antigues tradicions. És en aquest “territori existencial” on es juga
realment el desafiament de l’Església enmig de la comunitat.
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19. Més enllà dels llocs i de les raons de pertinença, la comunitat parroquial és el
context humà on es realitza l’acció evangelitzadora de l’Església, es celebren
els sagraments i es viu la caritat, en un dinamisme missioner que - a més de ser
un element intrínsec de l’acció pastoral - és el criteri de verificació de la seva
autenticitat. En el moment present, caracteritzat a vegades per situacions de
marginació i soledat, la comunitat parroquial està cridada a ser signe viu de la
proximitat de Crist, a través d’una xarxa de relacions fraternals, que es projecten cap a les noves formes de pobresa.
20. Sobre la base del que s’ha dit fins ara, cal identificar les perspectives que permetin la renovació de les estructures parroquials “tradicionals” en clau missionera. Aquest és el cor de la desitjada conversió pastoral, que ha d’afectar
l’anunci de la Paraula de Déu, la vida sacramental i el testimoni de la caritat; és
a dir, als àmbits essencials en els quals la parròquia creix i es conforma amb el
Misteri en el qual creu.
21. L’Escriptura té una força profètica que la fa sempre viva. Es requereix, per tant, que
la parròquia eduqui la lectura i la meditació de la Paraula de Déu, a través de propostes diversificades d’anunci, assumint formes de comunicació clares i comprensibles, que revelin el Senyor Jesús segons el testimoni sempre nou del kerygma.
22. La celebració del misteri eucarístic és «font i cimal de tota la vida cristiana»
(LG 11) i, per tant, el moment substancial de la constitució de la comunitat
parroquial. En ella, l’Església es fa conscient del significat del seu propi nom:
el Poble de Déu és convocat per lloar, suplicar, intercedir i agrair. En celebrar
l’Eucaristia, la comunitat cristiana acull la presència viva del Senyor Crucificat i
Ressuscitat, rebent l’anunci de tot el seu misteri de salvació.
23. En conseqüència, l’Església adverteix la necessitat de redescobrir la iniciació
cristiana, que genera una nova vida, perquè s’insereix en el misteri de la vida
mateixa de Déu. És un camí que no té interrupció, ni està vinculat només a celebracions o a esdeveniments, perquè no se cenyeix principalment al deure de
fer un “ritu de pas”, sinó únicament a la perspectiva del seguiment continuat de
Crist. En aquest context, pot ser útil establir itineraris mistagògics que realment
afecten l’existència. La catequesi també s’ha de presentar com un anunci continuat del Misteri de Crist, per fer créixer en el cor dels batejats l’home a l’alçada
de Crist (cfr. Ef 4, 13), a través d’una trobada personal amb el Senyor de la vida.
24. En aquesta relació misteriosa de l’acció de Déu i la de l’ésser humà, la proclamació de l’Evangeli es porta a terme a través d’homes i dones que fan creïble
amb la seva vida el que anuncien, en una xarxa de relacions interpersonals que
generen confiança i esperança. En el moment actual, sovint marcat per la indiferència, l’aïllament de l’individu en si mateix i el rebuig dels altres, el redescobriment de la fraternitat és fonamental, ja que l’evangelització està estretament
vinculada a la qualitat de les relacions humanes.
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Altres textos per reflexionar
Exhortació postsinodal Evangeliï Gaudium del papa Francesc (2013)
15. Joan Pau II ens va invitar a reconèixer que «és necessari mantenir viva la sol·licitud per l’anunci» als qui estan allunyats de Crist, «perquè aquesta és la tasca
primordial de l’Església». L’activitat missionera «representa encara avui dia el
major desafiament per a l’Església» i «la causa missionera ha de ser la primera». Què passaria si ens prenguéssim realment seriosament aquestes paraules?
Simplement reconeixeríem que la sortida missionera és el paradigma de tota
obra de l’Església. En aquesta línia, els Bisbes llatinoamericans van afirmar que
ja «no podem quedar-nos tranquils en espera passiva en els nostres temples» i
que convé passar «d’una pastoral de mera conservació a una pastoral decididament missionera». Aquesta tasca continua essent la font de les majors alegries
per a l’Església: «Hi haurà més goig al cel per un sol pecador que es converteixi,
que per noranta-nou justos que no necessiten convertir-se» (Lc 15,7).
Pla Pastoral Diocesà Una Església a l’encontre de la persona (2018-2023)
1.

La nova evangelització és considerada com una de les tasques més importants
de l’Església en el segle XXI. El papa Francesc en l’exhortació Evangelii Gaudium, recollint el magisteri dels seus predecessors, ens recorda que “la nova
evangelització convoca tothom i es realitza fonamentalment en tres àmbits. En
primer lloc, esmentem l’àmbit de la pastoral ordinària(...) En segon lloc, recordem l’àmbit de «les persones batejades que no viuen les exigències del Baptisme», no tenen una pertinença cordial a l’Església i ja no experimenten el consol
de la fe.(...) Finalment, remarquem que l’evangelització està essencialment connectada amb la proclamació de l’Evangeli als qui no coneixen Jesucrist o sempre
l’han rebutjat. Molts d’ells busquen Déu secretament, moguts per la nostàlgia
del seu rostre”.
Tota l’activitat de l’Església ha d’estar impregnada d’aquesta nova evangelització, d’aquest anunci joiós que fa als cristians sortir d’ells mateixos, de les
seves estructures, per tal d’anunciar a la nostra societat la Bona Nova. Seguint
les paraules d’Evangeli Gaudium, el papa afirma: “somio amb una opció missionera capaç de transformar-ho tot, perquè els costums, els estils, els horaris, el llenguatge i tota estructura eclesial esdevingui un camí adequat per a
l’evangelització del món actual més que per a l’autopreservació”

Carta En el teu nom calarem les xarxes (2020) de Mons. Josep Àngel Saiz Meneses i Mons. Salvador Cristau Coll
Aquest curs l’hem de viure des de l’esperança. L’esperança cristiana és aquest
motor que ens fa comprendre que es pot produir un canvi significatiu en el nostre interior, en el nostre cor; també en les nostres comunitats, en les nostres parròquies,...
... En aquest temps haurem d’acompanyar també tots els àmbits del ministeri de
la paraula...
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...És molt important acompanyar als fidels i les comunitats en la vivència i comprensió de la Litúrgia... Cal ajudar a redescobrir l’Eucaristia presencialment com el
centre de la vida cristiana i de la vida de l’Església...

Per al diàleg posterior
1. En la Instrucció s’afirma que en les transformacions en curs, la parròquia algunes
vegades, malgrat el seu generós esforç, no aconsegueix respondre adequadament
a moltes de les expectatives dels fidels (núm. 16). Com entendre avui el mandat
missioner del Senyor? Quines característiques conté? Quina ha de ser la nostra
actitud i compromís?
2. Respecte a l’anunci de la Paraula es demana que la parròquia eduqui la lectura i
la meditació de la Paraula de Déu, a través de propostes diversificades d’anunci,
assumint formes de comunicació clares i comprensibles, que revelin el Senyor Jesús segons el testimoni sempre nou del kerygma (núm. 21). Quins canvis demana
això? Com implementar els nous mètodes i moviments evangelitzadors de primer
anunci en la pastoral ordinària (es pot veure l’acció núm. 2 del Pla Pastoral per
aquest curs)?
3. Pel que fa als sagraments, i en particular l’Eucaristia, s’afirma que en ella, l’Església es fa conscient del significat del seu propi nom: el Poble de Déu és convocat per
lloar, suplicar, intercedir i agrair (núm. 22). Com afavorir i ajudar a la integració de
les persones en la vida sagramental i a la seva vivència (infants, joves, adults)?
Què cal renovar en les celebracions, i en la preparació dels sagraments?
4. Finalment, respecte al servei i l’atenció als més necessitats, es recorda que en el
moment actual, sovint marcat per la indiferència, l’aïllament de l’individu en si mateix i el rebuig dels altres, el redescobriment de la fraternitat és fonamental, ja que
l’evangelització està estretament vinculada a la qualitat de les relacions humanes
(núm. 24). Com ajudar a humanitzar les relacions i a crear veritables vincles de
pertinença i d’ajut i col·laboració (es pot veure l’acció núm. 4 del Pla Pastoral per
aquest curs)? Quines accions es poden proposar?

Per a pregar junts
Avui, cal un nou impuls a l’activitat missionera de l’Església per afrontar el
desafiament d’anunciar Jesús mort i ressuscitat.
Arribar a les perifèries, als ambients humans, culturals i religiosos encara
aliens a l’Evangeli: en això consisteix el que anomenem missio ad gentes.
I recordar que el cor de la missió de l’Església és la pregària.
Preguem perquè l’Esperit Sant susciti una nova primavera missionera per a
tots els batejats i enviats per l’Església de Crist
De la intenció de pregària del Sant Pare del mes d’octubre de 2019
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