PRESÈNCIA DE MEMBRES DE LA PARRÒQUIA DE SANT JOAN DESPÍ AL
SIMPOSI INTERNACIONAL SOBRE LA REFORMA DE L’ESGLÉSIA
A la Facultat de Teologia de Barcelona, els passats dies 15 i 16 de Març, s’ha
desenvolupat un primer Simposi, de caire internacional, amb l’objectiu de tractar la
Reforma i possibles Reformes de l’Església.
Tot fent un recorregut històric a través dels diversos ponents, des de l’església del
segle IV, el primer mil·lenni, els precedents històrics de les reformes protestant i catòlica
del segle XVI, les reformes dels concilis de Trento i del Vaticà II, varen arribar a la
ponència estrella sobre la conversió pastoral a les nostres parròquies. Impartida
pel Pare James Mallon, autor de “Una renovación Divina – de una parroquia de
mantenimiento a una parroquia misionera”. És un sacerdot canadenc amb una dilatada
experiència sobre la renovació de parròquies i impulsor de la nova Evangelització.
El pare James, en les seves intervencions, va parlar de conversió pastoral de l’església,
fent especial menció a l’etapa des del Concili Vaticà II fins al nostre Papa Francesc.
Va parlar de Patologies actuals de les nostres parròquies i possibles diagnosis i vies de
solució. ¿Com podem construir una comunitat –com ell diu-- de “deixebles
missioners”?
Les parròquies d’avui en dia mantenen i cuiden els seus edificis, les seves esglésies.
Les necessitats dels seus feligresos es troben satisfetes. Però el pare James proposa
un model de renovació divina: canviar les parròquies de cultura tradicional, per
d’altres obertes i renovades. Ell parla de fer “deixebles que facin deixebles” per fer
créixer el número de fidels compromesos a la missió de cada parròquia i sigui possible
aquest canvi de cultura de les nostres esglésies.
Ell proposa “trobar-se amb Jesús”, conversió, complir i viure els sacraments, de dir un
“sí a viure com a deixeble de Jesús” i estar en comunió. I finalment, després de totes
aquestes fases, “convertir-nos” per poder explicar a tothom el nostre compromís
assolit com missioners i comunicar la grandesa de l’amor de Déu i poder fer mes
missioners. Aquesta és la important tasca.
Com a eines engrescadores per aquesta missió, tenim la millora de les nostres
parròquies en quan a espais, músiques, sistemes de comunicació al feligresos en els
actes religiosos, crear grups Alfa, i comptar amb equips de treball de laics que, liderats
pels mossens de les nostres parròquies, ajudin a gestionar els processos
d’evangelització amb diligència i professionalitat.
Un grup de feligresos de la nostre
parròquia varen assistir a les sessions
d’aquest
primer
Simposi
sobre
Reformes de l’ Església. Viure la fe
cristiana en un món de transformació i el
futur de les nostres parròquies de
manteniment ens porta a la reflexió, i
sobretot a pensar sobre aquest possible
camí de renovació divina de que parla
James Mallon.

