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El passat dilluns dia 20, la congregació del
clergat feia pública la instrucció «La
conversió pastoral de la comunitat
parroquial al servei de la missió
evangelitzadora de l’Església».
Una reflexió amb els següents punts:

1.La conversió pastoral
2.La parròquia en el context contemporani
3.El valor de la parròquia avui
4.La missió, criteri guia per a la renovació
5.«Comunitat de comunitats». La parròquia inclusiva, evangelitzadora i
atenta als pobres
6.De la conversió de les persones a la de les estructures
7.La parròquia i les altres divisions internes de la diòcesi
-sobre l’agrupació de parròquies
-una vicaria forànea
-unitat pastoral
-zona pastoral
8.Formes ordinàries i extraordinàries de la cura pastoral de la comunitat
parroquial
-el rector
-l’administrador parroquial
-l’encàrrec in solidum
-el vicari parroquial
-els diaques
-les persones consagrades
-els laics
-altres formes d’atenció pastoral
9.Encàrrecs i ministeris parroquials
10.Òrgans de coresponsabilitat eclesial
-El consell parroquial d’economia
-el consell pastoral parroquial
-altres formes de coresponsabilitat de la cura pastoral
11.Ofrenes per la celebració dels sagraments

«LÒGICA DE L’EVANGELI: ANAR A PEU»

La gent segueix a Jesús anant a peu. És una modalitat concreta, res
a veure amb els grans mitjans de locomoció i transports actuals, ni
cotxes, ni bicicletes, ni avions, ni monopatins elèctrics. Ni més ni
menys que a peu. És una manera molt concreta de conèixer el
propi territori, i al mateix temps les pròpies forces. Jesús mateix va
ser traslladat als braços dels seus pares quan aquests fugien a peu
del rei Herodes, o Jesús mateix va anar a peu d’un costat a un altre
del seu país, travessant pobles i poblets, o bé quan Jesús a peu va
fer el seu propi camí de la creu, o bé quan discretament es posa al
costat d’aquells deixebles que fugien de Jerusalem cap a Emaús.
Qui trepitja la terra s’apropia més d’allò que experimenta. No és el
mateix desplaçar-se amb avió, que a peu. En el primer cas, el
viatge es converteix en quelcom molt impersonal, derivant un
coneixement molt abstracte del territori, en el millor dels casos. En
el segon cas s’arriba a fer una mena de fusió entre l’espai i el
temps, i un sap de què parla quan parla del lloc on es troba.
Anant a peu tot es desenvolupa d’una altra manera, a un altre
ritme. Els temps per al creixement personal s’allarguen, però
també s’amplien les oportunitats per poder saber qui és un
mateix, i els companys de ruta per adonar-se que a peu un aprèn
les millors lliçons de la vida. És ben notori que Jesús també
s’apropa a nosaltres a peu, és a dir, d’una manera molt concreta.
Per a Jesús, i també per a nosaltres, les abstraccions no són sinó un
distanciament perillós de la realitat. La concreció de l’evangeli en
la nostra vida passa per adonar-se de les capacitats i recursos
propis de que disposem, però al mateix temps per confiar allò que
portem dins nostre, al bon Déu, perquè sigui Ell qui ho multipliqui i
ho faci créixer. Aquella dita de «menys és més», no fa sinó validar
l’opció d’anar a peu vers Jesús, de conèixer les coses per les
nostres pròpies forces i capacitats, per descobrir en definitiva qui
som i com som. Els grans camins, com el de la vida, i el del
coneixement d’un mateix i el de Déu, no es pot fer sinó a peu.

Mn. Daniel Palau

BENEDICCIÓ DE PELEGRINS

HORARIS DE MISSA
Dilluns, dimecres i divendres a les
19h. Dimarts i dijous celebració de
la paraula a les 19h. Dissabte a les
20h Diumenge missa a les 12h.
Totes les celebracions ferials
contenen el res de les vespres.
INTENCIONS
Dissabte 1: Carme Bacarises Jorba.

++++++++++++++++++++++++++++

peligros, albergue en el c
enriquecidos de gracias y virtudes, vuelvan ilesos a sus casas, llenos
de saluda
-

HORARIS DE MISSA
Dimarts i dijous a les 9’15h. Dissabte
a les 18h. Diumenge a les 10’30h.
Totes les celebracions ferials
contenen el res de les laudes.

-Que la Virgen,

-

INTENCIONS
Dissabte 1: Esposos Josep Canyelles I
Dolors Castellví / Diumenge 2:
Montserrat Boltà Cañellas. Adrià
Canals. Salvador Ros i Dolors Roca i
família. Joan Ribas. Josep Martí Tor.

++++++++++++++++++++++++++++

–

contrariedad.
-

–
Marchad en nombre de Cristo que es Camino y rezad por nosotros
en Compostela

