Glossa

«Tots som enviats!»
Romà Casanova, bisbe de Vic

Amb la celebració de la Jornada Diocesana i Dia de la
Catedral, donem el tret de sortida al curs pastoral de la
nostra diòcesi. Aquest curs, 2018-2019, som convidats
a escoltar, de nou i en primera persona, la crida a sortir
per oferir a tothom la vida de Jesucrist, amb un lema ben
clar: «Tots som enviats!»
El Pla Diocesà de Pastoral vigent, «L'alegria d’evangelitzar», ens esperona a ser una Església en sortida missionera. Aquest pla diocesà ha volgut ajudar-nos a descobrir i aprofundir la crida missionera que neix del nostre
baptisme i la nostra confirmació. Hem pogut reflexionar
sobre la nostra identitat de deixebles missioners, i llançar-nos al tu del tu del compartir la nostra fe i viure la
bellesa de la família, com a llar de l’amor i la fe. La cultura cristiana també ha estat per a nosaltres un àmbit per
a ser evangelitzats i per a evangelitzar. I ara, en aquest
curs, se’ns demana sortir tots al carrer, trucant a les
portes i convidant les persones a descobrir la bellesa de
l’amor de Déu. Aquesta crida a sortir en missió és urgent.
Moltes persones concretes, amb nom i rostre, sovint
marcades per moltes ferides, ens urgeixen que els presentem de nou la bellesa i la misericòrdia de Déu. En les

parròquies dels nostres pobles i ciutats hi ha moltes «perifèries», tal com el Sant Pare anomena aquells sectors
de la població que no tenim gaire en compte; perifèries
que no han escoltat mai l’anunci de la fe cristiana. I això
cada vegada més, ja que hi ha molts infants i joves que no
han escoltat mai el missatge cristià més fonamental i no
han accedit als sagraments de l’Església. Però també hi
ha moltes persones a qui les proves de la vida han apartat
de la vivència de la fe i no saben com retornar a la llar
comuna, que és l’Església. A la recerca i al trobament amb
ells hem de sentir que ens porta la urgència missionera.
Gràcies a Déu, encara que d’una manera molt petita en
comparació amb el volum de la nostra diòcesi, s’han iniciat experiències de primer anunci. I aquestes van augmentant. Més i més persones són en camí de redescoberta i aprofundiment de la fe. També m’han expressat
el seu desig algunes parròquies de viure la sortida missionera, en els carrers i les places, en les portes i en els
lloc on es reuneixen les persones. Tant de bo que siguin
moltes les parròquies i comunitats que facin seva la crida d’aquest any! Els asseguro que, si ho fan, descobriran
l’alegria d’evangelitzar.
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