RENOVACIÓ PARROQUIAL ... FER CAMÍ
Continuem fent camí… El camí que iniciaven a l’advent amb les xerrades després de missa, on
parlàvem del present i del futur de la parròquia i del camí que havien de fer si no volíem quedar
reduïts a una minoria no significativa o fins hi tot a desaparèixer. Fer camí ...
Al final sempre es tracta d’això: de fer camí. El problema ve quan
per diferents motius deixem de caminar, de ser creatius, de
recordar qui som i què hem de fer. Fer camí ...
El nostre és un camí necessari. No podem no fer-lo. No seria una
bona actitud. Perquè el nostre camí neix dels ensenyaments de
Jesús, i nosaltres volem ser fidels a Jesús. Fer camí ...
I com ven dir, és un camí que demana canvis. El “mas de lo mismo”
no funciona. Ens calen canvis en la nostra manera de fer,
d’entendre’ns, de viure la fe, en les nostres estructures pastorals, de
manera que tot ens ajudi a orientar-nos vers la finalitat de la
parròquia. La parròquia existeix per a que les persones es trobin a
Jesús.
És un camí motivant, es apassionant tenir reptes al davant, que ens obliguen a pregar, a
reflexionar, a dialogar, a llegir, i tornar a pregar. Un problema quan l’enfrontes ja no és un
problema, passa a ser un repte.
És un camí de joia perquè el que volem es ser més fidels als ensenyaments de Jesús i això sempre
ens donarà joia. Joia per nosaltres i joia per tots aquells que es trobaran amb el Senyor.
És un camí que fem amb l’Església: il·luminats per la Paraula, pel Magisteri de l’Església,
especialment Evangeli Gaudium del Papa Francesc. I per homes que moguts per l’Esperit Sant han
fet i han escrit coses molt lluminoses..
Diu Nick Warren, autor de “Una Iglesia con Propósito”: “Napoleón señaló un mapa de China y
dijo: “Aquí yace un gigante dormido. Si alguna vez se despierta, nadie podrá detenerlo”. Yo creo
que la iglesia es ese gigante dormido… Si alguna vez pudiéramos desatar todos los talentos, los
recursos, la creatividad y la energía que yacen adormecidos en la típica iglesia local, el
cristianismo experimentaría una explosión de crecimiento sin precedentes.”
Això és el que voldríem fer un camí on poguéssim “desatar todos los talentos, los recursos, la
creatividad y la energía que yacen adormecidos en la típica iglesia local”.
I per anar concretant aquest camí, parlarem del Sistemes que donem salut i vigoria a una
Església. Així com el cos humà té diversos sistemes (circulatori, respiratori, nerviós, …).
L’Església, el Cos de Crist, també té 5 sistemes que coincideixen amb els 5 propòsits de l’Església.
L’equilibri entre aquest 5 sistemes és el que dona salut a l’Església. I es necessiten els cinc i que
funcionin correctament per tenir “salut eclesial”. De la mateixa manera que per tenir salut en un
cos, cal tenir tots els sistemes i tenir-los amb salut.

Valoració dels cinc propòsits de l’Església, a nivell parroquial i
personal:
Valoració anònima i realista. Valoració: 0, molt baixa, 10, molt alta.

Propòsit

Parròquia

Adoració

La parròquia ofereix un
mitjans per a que els
feligresos puguin viure un
trobament personal amb
Crist, i puguin des
d’aquests mitjans anar
creixent en aquest
trobament.

¿M’he trobat en la
persona de Jesús? ¿He fet
una experiència viva de
trobament amb el Senyor?
¿Hem sento captivat per
ell? ¿Tinc ganes de passar
estones amb ell? ¿Estic
seguint una persona?

Comunió

La parròquia, per diversos
mitjans, ha sabut crear
un sentit de pertinença,
de comunitat, de família.
Hi ha un sentit fraternal i
de germanor entre els
feligresos.

¿Considero la comunitat
com els meus germans en
la fe? ¿Sé que puc
comptar amb aquests
germans, m’accepten,
m’escolten, m’ajuden,
m’estimen?

La parròquia m’ofereix
una formació doctrinal
que modela la meva vida a
semblança de la vida del
Crist.

¿Estic en un camí de
deixeble que va creixent?
¿Estic compromès en
aquest procés de
creixement?

La parròquia m’ofereix
algun àmbit on jo puc
aportar el meu talent, el
meu temps, les meves
forces, etc, al servei de la
comunitat.

¿Tinc un ministeri en la
parròquia? ¿Ajudo a
d’altres germans amb el
meu ministeri
(missió/tasca) en la
parròquia?

La parròquia em prepara
a nivell personal per
evangelitzar, i organitza
activitats per a persones
que estan lluny de
l’Església.

¿Em sento cridat a
evangelitzar? ¿Miro de ferho en els meus ambients
(feina, família, amics, ...)?
¿Ho faig?

(fraternitat)

Discipulat

Ministeri

Evangelització

Valoració

Observacions personals que es vulguin afegir:

Persona

Valoració

