Terrassa, a 19 d’octubre de 2020

Benvolguts germans i germanes,
El proppassat 29 de juny la Congregació per al Clergat va fer pública la Instrucció
“La conversió pastoral de la comunitat parroquial al servei de la missió evangelitzadora de l’Església”.
El document esdevé un instrument per la reflexió que s’està fent en un bon nombre d’esglésies sobre la missió de la parròquia en el moment eclesial i social actual
i oferir a la vegada elements canònics i pastorals sobre la seva realitat i les adaptacions que cal fer per tal de ser una estructura al servei de la missió de l’Església en
el moment present.
En aquesta reflexió ens hi trobem immersos d’una manera o altra, ja que els canvis profunds que estan succeint estan alterant la nostra manera de veure i viure la
missió evangelitzadora: la creixent mobilitat, la importància de les xarxes socials
i l’eixam digital, els desplaçaments de grups humans, una secularització aparentment imparable, i més darrerament la crisi sanitària provocada pel coronavirus i la
crisi econòmica com a conseqüència.
És per això que ha semblat oportú oferir aquest material de reflexió per al curs
2020-2021 a partir de l’esmentada instrucció, complementant-la amb altres textos
que poden ajudar a fer aquesta reflexió diocesana.
Us convido, doncs, a reflexionar, en el marc de l’actual Pla Pastoral Diocesà, sobre
la dimensió evangelitzadora de les nostres parròquies, per tal que puguin continuar
essent com aquella font d’aigua enmig de la plaça que calma la set de les persones,
com ens recordava el papa Sant Joan XXIII. Una reflexió que es pot fer a nivell de les
diverses reunions i trobades a la diòcesi: reunions de preveres i diaques, consells
pastorals parroquials i arxiprestals, grups de reflexió, etc.
Confio que el treball de formació i reflexió durant aquest curs ens ajudi a tots a
continuar calant les xarxes com una església que surt a l’encontre de cada persona.
Que la Mare de Déu, sota l’advocació de la Salut, ens hi ajudi.
Amb la meva benedicció

Josep Àngel Saiz Meneses
Bisbe de Terrassa

