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L’arquebisbe primat de Mèxic proposa superar els límits de les parròquies, perquè
esdevinguin comunitats pastorals amb una estructura capaç de respondre als reptes de la
pastoral de les grans ciutats. Ho ha explicat el cardenal Carlos Aguiar en unes jornades de
reﬂexió sobre les parròquies al servei de l’evangelització celebrades recentment a Barcelona.
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Quins reptes afronta la pastoral d’una gran ciutat?
El problema fonamental és entendre el temps actual. Cal ser conscients que s’està forjant
una nova civilització i que tenim la responsabilitat de participar-hi. Hem d’entrar en joc,
entenent el que passa i hem de donar propostes que siguin pedres sòlides per cimentar
aquesta nova civilització. La conversió pastoral és la nostra recepta per guarir la crisi cultural
que vivim.

Com hem d’actuar davant d’aquesta nova realitat?
Davant d’aquest canvi d’època, proposo que apostem per una conversió pastoral que passa
inexorablement per donar a conèixer Jesucrist a través dels valors de la misericòrdia, de
l’amor… perquè això és Déu! Necessitem aixecar els límits jurídics de les parròquies, explicar
el que identiﬁca socialment una comunitat. Hem de treballar junts en comunió i donar el
testimoni que el que diem ho fem i així serem creïbles, amb la coherència de vida.

Quin paper hi juguen les parròquies?
Estem davant d’una magníﬁca oportunitat de donar un testimoni creïble i transparent amb
les accions que l’Església ha fet sempre. Però cal fer-ho amb una estructura més àmplia, en
el sentit de l’extensió pròpia d’una parròquia i de la participació dels ﬁdels d’aquestes
comunitats pastorals que transcendeixen les parròquies.
Entrevista realitzada per Òscar Martí Navarro per al Full Dominical del 8 de març
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