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Santuari de la Mare de Déu de Rocaprevera

12 de maig de 2018

Estem vivint situacions noves:

envelliment, disminució del nombre de gent que som, pèrdua de rol social…

En un món ben diferent,

on tot canvia molt ràpidament,

on s’ha trencat la cadena tradicional de transmissió de la fe,

amb noves formes de participació,

amb una manca notable de cultura i de vivència cristiana

amb noves presències del fet religiós,

amb un paper especial dels nous mitjans de comunicació.

En una situació eclesial en la qual,

cal respondre a la manca de vocacions i

preveure una nova manera de ser i de fer de les comunitats.

És per tot això que…

després d’haver escoltat cada grup, i

recollint tot el que s’ha dit fins ara…

Més que proposar moltes coses per fer,

PROPOSEM UNA MANERA DE SER

de les nostres comunitats i

de cadascú de nosaltres en aquest món nostre que tant estimem.
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«LLEVAT DINS LA PASTA»

Els digué una altra paràbola: «Amb el Regne del cel passa com amb el llevat
que una dona va posar dins tres mesures de farina, fins que tota la pasta va

fermentar» (Mt 13,33, cf. Lc 13,20-21).

La paràbola de Jesús ens convida a veure que hem de ser “llevat” en la “pasta”
del món amb l’esperança certa que el Regne de Déu fermentarà.

Per tot això…

EL LLEVAT NECESSITA FORMACIÓ

• Hem d’aprofundir la fe sense cansar-nos-en.

• Hem d’oferir una fe formada, que doni resposta a la vida avui.

EL LLEVAT NEIX I CREIX EN LA CELEBRACIÓ

• Hem de dur a terme totes les celebracions amb la qualitat que es mereixen.

• Hem d’ordenar bé els ministeris i serveis que ho fan possible.

EL LLEVAT S’EXPRESSA EN CARITAT

• Hem de ser una comunitat que visqui l’amor de Déu.

• Hem de fer arribar l’amor arreu on encara no arriba, o no arriba prou.

EL LLEVAT ÉS TESTIMONI

• Hem de mostrar que Déu ens dóna vida nova, esperançada i feliç.

• Hem de mirar que es noti en el que tenim i en el que fem.

EL LLEVAT ÉS SERVEI

• Hem de vetllar per acollir tothom i ser acollits per tothom.

• Hem de servir en el nostre món per mostrar a tothom la força de l’Evangeli.

Voler ser “llevat dins la pasta” vol dir renunciar a ser presents en el món (la
pasta) d’una altra manera!


