L’ALEGRIA DE L’EVANGELI:
PASTORAL EN CONVERSIÓ
26. El Concili Vaticà II va presentar la conversió eclesial com l'obertura a una
permanent reforma de si mateixa per fidelitat a Jesucrist: «Tota la renovació de
l'Església consisteix essencialment en l'augment de la fidelitat a la seva vocació
[…] Crist crida l'Església pelegrina cap a una perenne reforma, de la qual
l'Església mateixa, en tant que institució humana i terrena, té sempre necessitat».24
(Conc. Ecum. Vat. II, Decret Unitatis redintegratio, sobre l'ecumenisme, 6) Hi
ha estructures eclesials que poden arribar a condicionar un dinamisme
evangelitzador; igualment les bones estructures serveixen quan hi ha una vida
que les anima, les sosté i les jutja. Sense vida nova i autèntic esperit evangèlic,
sense «fidelitat de l'Església a la pròpia vocació», qualsevol estructura nova es
corromp en poc temps.
27. 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. La reforma d'estructures que exigeix la conversió pastoral
només pot entendre's en aquest sentit: procurar que totes esdevinguin més
missioneres, que la pastoral ordinària en totes les seves instàncies sigui més
expansiva i oberta, que col·loqui els agents pastorals en constant actitud de
sortida i afavoreixi així la resposta positiva de tots aquells que Jesús convoca a
la seva amistat.
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28. La parròquia no és una estructura caduca; precisament perquè té una gran
plasticitat, pot prendre formes molt diverses que requereixen la docilitat i la
creativitat missionera del Pastor i de la comunitat. Encara que, certament, no
és l’única institució evangelitzadora, si és capaç de reformar-se i adaptar-se
contínuament, continuarà essent «la mateixa Església que viu entre les cases
dels seus fills i de les seves filles» (Joan Pau II, Exhort. ap. postsinodal Christifideles
laici (30 desembre 1988) Això suposa que realment estigui en contacte amb
les llars i amb la vida del poble, i no esdevingui una prolixa estructura separada
de la gent o en un grup de selectes que es miren a si mateixos. La parròquia
és presència eclesial al territori, àmbit de la escolta de la Paraula, del creixement
de la vida cristiana, del diàleg, de l'anunci, de la caritat generosa, de l'adoració
i la celebració. A través de totes les seves activitats, la parròquia encoratja i forma
els seus membres perquè siguin agents d'evangelització. És comunitat de
comunitats, santuari on els assedegats beuran per continuar caminant, i centre
de constant enviament missioner.
33. La pastoral en clau de missió pretén abandonar el còmode criteri pastoral
del «sempre s'ha fet així». Invito tothom a ser audaços i creatius en aquesta
tasca de repensar els objectius, les estructures, l'estil i els mètodes evangelitzadors
de les pròpies comunitats. Una postulació dels fins sense una adequada recerca
comunitària dels mitjans per aconseguir-los està condemnada a esdevenir mera
fantasia.
De l’exhortació “Evangelii gaudium” del Papa Francesc (2013)

celebracions
◗ Missa de cloenda de la V Setmana de la Família.
El proper diumenge, dia 9 de març. a les 8 del vespre,
el Sr. Bisbe presidirà la missa a la Catedral amb
participació de les famílies de la diòcesi, com a cloenda
dels actes organitzats a la diòcesi.
◗ Missa exequial. En la missa exequial de dilluns
passat, dia 24 de febrer, es va pregar per l’etern
descans dels nostres germans Ángel Alcalá López,
Josep Cirera Rueda, Maria Obiols Uró i Carme Puig
Purull. Al cel siguin.

activitats pastorals
◗ Consell Pastoral Parroquial. Dijous que ve, dia 6 de
març, a 2/4 de 9 del vespre, es reunirà el Consell
Pastoral Parroquial per reflexionar sobre l’aplicació del
Pla Pastoral Diocesà a la parròquia, per fer els preparatius
de la Quaresma i la Setmana Santa i el seguiment de
temes de la vida parroquial.
◗ Col·lecta extraordinària. Aquest cap de setmana,
primer de mes, té lloc la col·lecta extraordinària per les
necessitats de la parròquia i pel manteniment del

temple. També es poden fer arribar els donatius a
través del compte núm. 0182- 1786- 13- 0200130534
del BBVA, o bé fent-se subscriptor de la parròquia
omplint una de les butlletes que es troben a l’entrada
del temple. Gràcies per la col·laboració de tots.
◗ Recollida d’aliments. El proper cap de setmana,
dies 8 i 9 de març, tindrà lloc la recollida d’aliments.
En aquesta ocasió es farà a través de la Fundació
Busquets i es demana que es porti Colacao, farina i
oli, que seran distribuïts a les famílies.
◗ Sessió de Cinema Espiritual Infantil. Dissabte
vinent, dia 8 de març, a les 10 del matí, en el Cinema
Catalunya es projectarà la pel·lícula “El origen de los
guardianes” per a infants. Després, fi de festa a la
Fundació Busquets.
◗ V Setmana de la Família. Enguany a la nostra
parròquia i Catedral s’organitzen dos actes:
- divendres, dia 7 de març, a 2/4 de 10 de la nit, a
la Sala Capitular, cinefòrum amb “Jo crec, making
of”
- diumenge, dia 9 de març, a les 6 de la tarda, a la
Sala Capitular. taula rodona: “Què ofereix el Centre
d’Orientació Familiar?”

INICI DE LA QUARESMA
Dimecres de Cendra. El proper dimecres, dia 5 de març, s’inicia la Quaresma amb la missa i la
imposició de la cendra. L’horari serà a les 8 del matí, a les 12 del migdia i a les 8 del vespre.
Via Crucis. A partir de divendres, dia 7 de març, tindrà lloc l’exercici del Via Crucis a les 7 de la tarda,
cada divendres.
Missa familiar. Dissabte, dia 8 de març, els infants de catequesi i de l’esplai, acompanyats per llurs
famílies, participaran especialment en la missa de 2/4 de 7 de la tarda.
Missa del Primer diumenge de Quaresma. El proper diumenge, dia 9 de març, el Sr. Bisbe presidirà
la missa de les 12 a la Catedral, i hi participaran els catecúmens que es preparen per rebre el
Baptisme en la propera Pasqua.
Per viure la Quaresma. El temps de quaresma és propici per a intensificar la vida cristiana, tot
preparant-se per a les celebracions de Setmana Santa i Pasqua. Ens pot ser de gran ajut allò que la
parròquia i Catedral ofereix:
- la Pregària de Laudes, cada dia a 2/4 de 9 del matí
- l’Exposició del Santíssim, cada dimecres, a l’església de Sant Francesc, de les 9 del matí a 2/4 de 9 del
vespre, i cada dijous a la Catedral, de 6 a 8 de la tarda
- el Sagrament de la Reconciliació, cada dia de 7 a 8 del vespre
- la Pregària del Rosari, cada diumenge a 2/4 de 7 de la tarda
- la Pregària de Vespres, cada diumenge a les 7 de la tarda
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