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Rvd. Sr. Samuele Marelli, prevere de l’arxidiòcesi de Milà 

L’EXPERIÈNCIA DE LES COMUNITATS PASTORALS A L’ARXIDIÒCESI DE MILÀ 
Agraeixo sincerament la invitació que se m’ha dirigit per donar testimoni de la forma de viure 
l’evangelització de les zones urbanes avui dia. La meva vol ser la història d’una experiència 
concreta i particular. No és, doncs, una proposta de reflexió sistemàtica, sinó un intent de narrar 
i rellegir una pràctica pastoral per a noves formes de pensar i viure la feligresia. L’experiència té 
el límit natural de no poder ser assumida sense més ni més perquè depèn molt de la situació 
concreta; tanmateix, pot ser la font d’alguna intuïció que, degudament recalibrada, també pot 
ser pertinent en un context diferent. 

La Diòcesi 

L’Arxidiòcesi de Milà està situada en un ampli territori de la Llombardia, molt urbanitzat i marcat 
per un alt índex d’immigració tant nacional com internacional, amb una població d’unes 
5.500.000 persones de les quals els batejats constitueixen una mica més del 90 %. Per això, a les 
reunions nacionals, tot fent broma, sempre ens permetem qüestionar la Diòcesi de Roma, que 
segueix sent la segona d’Itàlia. Des del punt de vista pastoral, a més d’estar marcada pel seu 
propi ritu litúrgic (ambrosià), la Diòcesi es caracteritza per una estructura organitzativa molt 
complexa i per la presència de gairebé 1.000 oratoris, centres parroquials per a nens i joves, en 
els quals encara hi participen gairebé 200 joves sacerdots. La Diòcesi, des del punt de vista de 
l’estructura pastoral, està dividida en 73 deganats, agrupats al seu torn en 7 grans zones 
pastorals. Tot i que el municipi de Milà correspon només a la primera zona pastoral, prop de dos 
terços de la població viu en zones de la ciutat o en municipis immediatament adjacents, que en 
conjunt formen una única gran aglomeració urbana. Hi ha unes 1.100 parròquies i 1.700 
preveres diocesans, un terç dels quals són majors de 75 anys. 

Les Comunitats Pastorals 

L’elecció de les Comunitats Pastorals es va concretar el 2006 amb l’establiment dels primers 
assoliments, encara que es basa en l’experiència anterior de les Unitats Pastorals. 

Des dels anys noranta, sota l’episcopat del cardenal Martini, es va començar a reflexionar sobre 
la necessitat de superar la idea d’una parròquia autàrquica, solitària i autosuficient. Així és com 
es van crear les primeres Unitats Pastorals, petits grups de parròquies veïnes (normalment de 
dues a quatre), cridades a col·laborar en alguns aspectes concrets, sota l’orientació d’un Rector 
moderador nomenat pel Bisbe. L’experiència, per molt interessant que sigui, ha demostrat tenir 
diverses limitacions, en particular el fet que cada parròquia mantingui el seu Rector, juntament  

 



 
 
 
 

amb la debilitat de la figura del Rector moderador; això ha portat a canviar aquesta forma, 
després de gairebé dues dècades, per l’experiència més sòlida de les Comunitats Pastorals. 
Aquestes últimes, a diferència del model anterior, són agrupacions de parròquies contigües (a 
la pràctica actual, d’un mínim de dues a un màxim de set) situades en un territori socialment i 
pastoralment homogeni i que preveuen la presència d’un presbiteri conjunt i, per tant, també 
d’un únic Responsable de la Comunitat Pastoral, Rector canònic de totes les parròquies en 
qüestió. La Comunitat Pastoral, almenys de moment, no representa una nova figura jurídica per 
a l’ordre civil, sinó que representa una realitat només pastoral; és per això que s’insisteix en el 
fet que el Responsable és el Rector de cada parròquia. Per tant, les parròquies romanen, amb 
totes les implicacions del cas; no se suprimeixen, ni es debiliten, sinó que estan connectades. La 
Comunitat Pastoral preveu un únic Consell Pastoral i un Consell d’Afers Econòmics, tot i que 
cada parròquia manté la seva gestió econòmica i administrativa. 

Motius per a la seva elecció 

Els motius d’aquesta elecció són diferents. Aprofundint en el tema, vull esmentar el Cardenal 
Tettamanzi, successor de Martini i actuador de les primeres experiències de les Comunitats 
Pastorals, que hi veu un instrument de “comunió per a la missió”. Avui en dia, la missió 
d’evangelització de les ciutats requereix més que mai una comunió més profunda, tant entre els 
preveres com entre els laics. Actualment, la missió requereix una pluralitat de subjectes, una 
diversitat d’atencions i una especialització d’àmbits, així com, per descomptat, un testimoni de 
fraternitat, cosa que ens fa dir que ja no és possible anunciar l’Evangeli sol, si és que mai ha estat 
possible. Aquells que caminen sols, per descomptat, solen anar més ràpid; però només aquells 
que caminen junts arriben lluny. Fins i tot Jesús mai actua sol, sinó sempre de dos en dos. La 
missió mai no pot reduir-se al solo virtuós d’un solista, sinó que representa el resultat de 
l’exercici simfònic de molts instruments diferents, que segueixen la mateixa partitura. 

No he d’amagar les dificultats d’una perspectiva valenta i exigent per a tothom, que ha demanat 
una conversió profunda a través de molts patiments, sobretot en el clergat i més particularment 
en la part més adulta, però encara no anciana, que va haver de renunciar a ser Rector. Algú va 
dir de broma que el Cardenal Tettamanzi, especialment a través de l’establiment de les 
Comunitats Pastorals, havia entès el significat del color morat vinculat al martiri, per la quantitat 
de crítiques rebudes dels sacerdots. Hi va haver patiment, fins i tot una mica de ressentiment, 
però al principi, als primers anys. Llavors em sembla que es va entendre que aquesta elecció era 
l’única sostenible i plausible. Fins i tot els laics, especialment els més compromesos i apassionats 
(no ho sé a Catalunya, però a Itàlia la passió i la llibertat de cor no sempre van juntes), han trobat 
difícil apartar-se de la mentalitat d’una comunitat tipus “ciutat fortificada a la muntanya” i 
estimar la parròquia propera tant com a la seva pròpia.  

Oportunitat 

La primera oportunitat que ofereixen les Comunitats Pastorals em sembla que és la de realitzar 
una proposta pastoral homogènia per a una zona més àmplia d’una sola parròquia. L’augment 
de la mobilitat i el canvi en la relació de les persones amb el territori, especialment a les ciutats 
i a les zones urbanes, fan necessari reflexionar sobre les opcions pastorals en un territori més 
ampli. A Barcelona segur que no passarà, però a Milà va passar que dues parròquies veïnes entre  

 

 



 
 
 
 

les quals es movia sovint la gent tenien una proposta pastoral totalment diferent. En concret, 
en els anys en què em vaig encarregar de la Pastoral juvenil, es va prestar molta atenció, a l’hora 
de pensar en la configuració territorial de les Comunitats Pastorals, al tema dels districtes 
escolàstics i tots els llocs antropològics ja existents. 

Després dels primers esforços, es van reconèixer importants oportunitats per al clergat, tant pel 
que fa a la qualitat de vida personal com a la capacitat d’influència de l’acció pastoral. L’elecció 
que s’ha fet fins ara no és la de la vida comunitària dels preveres, també per no donar la 
impressió d’abandonament de les parròquies i per millorar les rectories ja existents. Cada 
Comunitat Pastoral té una Diaconia, que no constitueix l’òrgan decisori (que és el Consell 
Pastoral), sinó una estructura de comunió executiva. Inclou tots aquells que es dediquen a temps 
complet (o gairebé complet) a l’atenció pastoral de les parròquies (preveres, diaques, persones 
consagrades i possiblement laics voluntaris o professionals). La Diaconia està presidida pel 
Responsable de la Comunitat Pastoral i sol reunir-se tot un matí a la setmana per compartir 
l’oració litúrgica, escoltar i compartir la Paraula del diumenge següent i qüestions pastorals i 
organitzatives. Per descomptat, sempre s’acaba amb el dinar comunitari que intentem que duri 
menys que la reunió. 

Cada membre de la Diaconia, per regla general, rep, per designació canònica, dues atencions 
específiques: una territorial i una altra transversal. La comunitat pastoral funciona en la mesura 
que cada membre de la Diaconia viu aquestes dues tensions en equilibri. D’una banda, la cura 
més particular (encara que no sigui exclusiva) d’un territori específic en el qual és possible 
conèixer millor les persones; de l’altra, la responsabilitat de coordinar un àmbit específic d’acció 
pastoral en el qual s’especialitza (pastoral juvenil, familiar, catequesi, caritat, litúrgia). Aquesta 
dinàmica permet no perdre la pertinença a la parròquia, especialment en les grans Comunitats 
Pastorals, però al mateix temps permet pensar més àmpliament en àrees pastorals específiques. 

Voldria assenyalar que l’elecció de la Diòcesi de Milà, en comparació amb altres Diòcesis 
italianes, es volia més explícitament, en el sentit que no està lligada principalment a la 
disminució del clergat (que també es va registrar). Hi ha molt poques Comunitats pastorals 
formades per petites parròquies designades a la responsabilitat d’un únic prevere (mentre que 
a les altres Diòcesis, sobretot a les zones menys urbanitzades, són la gran majoria). Gairebé totes 
les Comunitats Pastorals estan designades a un grup de preveres que s’ocupen conjuntament de 
diverses parròquies. De manera que l’elecció no va ser gens obligatòria, ja que hauria estat 
possible, almenys durant algun temps, cobrir totes les parròquies, potser amb sacerdots ancians. 
En canvi, es va considerar que un ministeri compartit era més apropiat, tant des del punt de vista 
de la qualitat evangèlica com de la capacitat d’influència pastoral. La col·laboració entre 
diferents vocacions i diferents edats està resultant particularment prometedora. 

Riscos 

Aquesta elecció no està exempta de riscos. Tanmateix, malgrat que és cert que hi ha riscos que 
no es poden córrer, també ho és que n’hi ha d’altres, més nombrosos, que no es poden deixar 
de córrer. El de les Comunitats Pastorals ens va semblar un risc necessari. 

El primer risc és, sens dubte, el de crear megalòpolis parroquials indistintes en les quals manqui 
l’alè de la comunitat real i de la fraternitat concreta viscuda. Al contrari, el risc és considerar 
cada parròquia substancialment autònoma, fins i tot anomenant “Rector” el prevere resident i  

 



 
 
 
 

referent, considerant la Comunitat Pastoral més com un preu a pagar que com una vertadera 
oportunitat. Un altre risc el representa el fet que la simplificació de les estructures pastorals 
passa, no obstant, per una reorganització inicialment bastant laboriosa i que requereix temps 
per ser pensada i posada en pràctica; en aquest sentit, el perill és que l’atenció (sobretot en els 
primers anys després d’instituir-se) recaigui gairebé exclusivament en dinàmiques intraeclesials, 
deixant de banda la resta. 

Les meves experiències directes de la Comunitat Pastoral 

Personalment, he pogut servir tres experiències de Comunitats Pastorals durant els anys del 
meu ministeri. En els primers sis anys, vaig començar com a responsable de la pastoral juvenil a 
tres parròquies d’un petit poble de la perifèria de Milà (23.000 habitants), una experiència 
d’Unitat Pastoral que en pocs anys es va convertir en una Comunitat Pastoral. Més tard, i de 
manera compatible amb el meu càrrec de la cúria, vaig col·laborar del 2008 al 2017 amb una 
Comunitat Pastoral de quatre petites parròquies (16.000 habitants) al centre de Milà, tocant 
amb la parròquia de la Catedral, on l’atenció pastoral s’adreçava més als no residents 
(universitaris i professionals) que als residents. Actualment, segueixo treballant com a 
responsable de la pastoral juvenil a la Comunitat Pastoral més gran de la Diòcesi, formada per 
les sis parròquies (47.000 habitants) d’un petit poble de la perifèria nord de Milà. La Diaconia 
està formada per 8 sacerdots (entre els quals hi ha el Rector i l’encarregat de la pastoral juvenil), 
un diaca permanent i dues persones consagrades. Es va pensar en un treball transversal i 
coordinat per a les hores de les celebracions litúrgiques, la caritat (amb la creació d’una casa 
comuna de caritat), els cursos prematrimonials, l’evangelització dels adults, la pastoral juvenil 
(amb una casa per a la vida comuna dels joves) i la iniciació cristiana (mateix camí i mateixes 
dates per a les celebracions). 

Conclusió 

Al cap d’uns 15 anys d’instituir-se les primeres experiències de les Comunitats Pastorals, la 
Diòcesi en fa un balanç substancialment positiu. N’és la prova el fet que actualment hi ha més 
de 175 Comunitats Pastorals a la Diòcesi (més de 600 parròquies involucrades per a gairebé tres 
milions d’habitants) i moltes altres es troben en fase de constitució. És veritat que els números 
mai no ho diuen tot, però sempre diuen alguna cosa. Més enllà de la dimensió quantitativa, em 
sembla que hi ha un creixement significatiu de la qualitat de la proposta pastoral i també de 
l’estil evangèlic, així com una oportunitat per a una vida més fraternal entre els preveres i les 
persones consagrades. Certament encara hi ha moltes qüestions obertes (la relació entre el 
nivell local i el central, entre les tasques territorials del prevere i d’àmbit pastoral transversal, 
l’equiparació dels recursos econòmics i de les estructures, el gran pes pastoral que recau en el 
Responsable i en l’encarregat de la pastoral juvenil) lligades sobretot als diferents tipus 
d’experiències, però sembla que podem dir que no hi ha marxa enrere i que aquest és el camí 
correcte; difícil, costerut i llarg, però correcte. 

 
 


