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Què canviaria o què milloraria de l’Església local?
 

- Incrementar la formació de les persones i dels grups parroquials.
- Fomentar noves iniciatives i consolidar les existents: grups bíblics, grups 

evangelitzadors, grups d’atenció als malalts i a les persones grans, grups de pregària, grups 
per compartir la vida de la Paraula ... 

- Conèixer-nos més entre tots els qui participem regularment a la missa dominical.
- Buscar un espai perquè ningú no hagi de dormir al carrer. 
- Ser més sensibles a les necessitats socials i a les circumstàncies de cada moment. 
- Compartir més entre tots la vida i les activitats dels diversos grups parroquials.
- Fer un seguiment més acurat dels pares dels nens que venen a catequesi.
- Celebrar amb els nens Eucaristies on ells s’hi sentissin més a gust. 

- Constituir un equip de litúrgia per preparar millor les celebracions.
- Podria haver-hi dues persones a les dues entrades de l’església abans de començar les 

celebracions per acollir les persones i convidar-les a seure cap al davant. Especialment, les 
persones que venen a l’església per primera vegada haurien de sentir-se de seguida acollides
personalment.

- Tractar d’incrementar la participació activa de tots a les Eucaristies, especialment dels nens i 
dels joves.

- Millorar la manera de comunicar i d’informar. Explicar millor les maneres de poder participar
i de col·laborar en la vida de la Parròquia.

- Seria bo que les persones que són ajudades des de Càritas se sentissin també acollides pel 
conjunt de la comunitat parroquial.

- Hauríem de ser una Església que comunica més alegria. Cal qüestionar-nos seriosament les 
causes que han fet que moltes persones s’allunyessin de l’Església i que els joves no s’hi 
sentin atrets. 

- Fer xarxa amb les altres parròquies del Maresme en diverses activitats i serveis. 

- Caldria una veritable Conferència Episcopal Catalana.

Què canviaria o milloraria de l’Església Universal?

- L’Església  s’hauria  de  democratitzar  en  tot  el  que  sigui  possible.  No  hauria  de  ser  tan
jerarquitzada.  S’hauria  de  veure  més  que  els  cristians  som el  Poble  de  Déu.  Hauria  de
manifestar-se més des de la base i ser menys clerical.

- Caldria un bon discerniment sobre els bens històrics i artístics de l’Església per ser realment
una Església que dona testimoniatge de pobresa i de proximitat als pobres. 

- Abolició del celibat obligatori per als capellans.
- Més  responsabilitat  i  protagonisme  per  a  les  dones,  incloent-hi  la  possibilitat  de  ser

ordenades capellans.
- Més flexibilitat en les normes i menys dogmatisme. 
- Hauria d’haver-hi més laics, suficientment preparats, en la gestió dels afers eclesials.
- Caldria acollir millor les persones divorciades i tornades a casar; així com també les persones

i les parelles homosexuals. 



- Els  vestits  cerimonials  dels  alts  eclesiàstics  s’haurien  de  simplificar  i  actualitzar.  Les
cerimònies religioses haurien de ser més senzilles i menys pomposes. 

- Seria desitjable utilitzar un llenguatge més entenedor i proper. L’Església hauria de ser més
profètica, més incisiva en el món d’avui.

- L’Església s’ha de purificar de tot allò que no correspon a l’estil de Jesús i al missatge de
l’Evangeli, i hauria de renovar-se contínuament.

- Bastir més ponts amb els germans d’altres denominacions cristianes.
- Fer més visible la col·laboració amb les persones d’altres religions. 


