
DECÀLEG PER UN ANY NOU 

 

 
 

M’ha arribat a les mans un decàleg 

sobre com el Papa Francesc voldria 

l’Església, i en concret les parròquies.  

 

Sempre he cregut que el “fundador” de 

les parròquies va ser Sant Martí de 

Tours (316-397), el sant que recordem 

com a soldat romà partint-se la capa 

amb el pobre (vegeu les pintures tot just 

inaugurades a Vilarig), i també com a 

bisbe de Tours (França). 

 

Martí, nascut a Hongria va ser elegit 

bisbe de Tours el 371, i va dedicar la 

seva activitat pastoral a predicar als 

“pagus”, als pagesos de fora ciutat, i 

d’aquí ve la creació de les parròquies 

foranes, apartades de la ciutat episcopal. 

La seva festa és el dia 11 de novembre. 

 

Des del Col·loqui Europeu de 

parròquies (CEP), del que en formo part 

des de 2001 (Girona), i que aquest any 

que encetem en deixaré la co-

presidència en el Col·loqui de 

Barcelona 2017, vull ajudar a viure el 

nou any tenint en compte aquests 

consells: 

 

1.- Cal una parròquia de portes obertes, 

pobre, senzilla, propera, acollidora, 

sincera, realista, que promogui la 

cultura de l’encontre i de la tendresa. 

 

2.- Per fer olor d’evangeli i no estar 

obsessionats pel moralisme, hem de ser 

una parròquia que va a l’essencial, 

centrada en Jesucrist, amb cristians 

convençuts i agosarats, amb esperit 

comunitari i missioner. 

 

3.- Tota l’Església ha de ser Hospital de 

campanya; la parròquia ha de guarir les 

ferides d’emergència, no condemnant 

mai els ferits de la vida. 

 

4.- Cal ser parròquia dels pobres, 

preocupada pel sofriment humà, 

profètica, que denunciï els ídols del 

nostre temps. 

 

5.- La parròquia ha de sortir al carrer. 

Una parròquia missionera, anant a les 

perifèries existencials del nostre poble, 

encara que això impliqui assumir els 

riscs de “patir accidents”. 

 

6.- Cal fomentar el diàleg amb tothom 

que s’acosti a la parròquia, sense 

discriminar els qui pensen diferent. 

 

7.- Ens cal una parròquia sense 

nostàlgies del passat. Una parròquia que 

aposti per la corresponsabilitat laïcal i 

que miri el futur amb confiança. 

 

8.- Els responsables parroquials (rector, 

consell pastoral, equip de pastoral,...) 

han de fer “olor d’ovella”, caminant 

davant, darrere i enmig del ramat. 

 

9.- Tota parròquia ha de formar part 

d’una Església viva, que sigui llevat i 

ferment de la societat; on els cristians 

puguin ser protagonistes. 

 

10.- La parròquia ha de ser casa i poble 

de Déu, i no pas una Organització No 

Governamental (ONG) pietosa. La 

parròquia ha de ser una “segona casa”, 

una llar de referència fraternal per a 

tothom. 

 

L’eslògan que aquest any tenim les 

parròquies de Figueres és: “SEMBREM 

AMOR ALS QUATRE VENTS”. Un 

missatge que lliga perfectament amb el 

decàleg que us transcric. 

 

Mn. Josep Taberner i Vilar 


