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SÍ, PER POC QUE PUGUEM,  

HEM DE COL·LABORAR AMB LA PARRÒQUIA 
 

Aquests dies passats en els fulls parroquials hem anat dient i repetit 

que hem de col·laborar tots, en la mida de les nostres possibilitats, 
en la vida de la parròquia. I hem explicat que havíem de col·laborar 

simultàniament en dues direccions: a l’interior de la parròquia i 
també cap enfora de la parròquia, en la societat que ens ha tocat 

viure. D’aquest segon aspecte en parlarem llargament en els propers 
fulls.  

 
Per tant, sí, per poc que puguem, hem de col·laborar amb l’Església, 

amb la parròquia. I ho hem de fer per tres raons principals:   
 

1) L’Església, la parròquia, té una única missió que la trobem 
clarament expressada en aquest manament de Jesús: “Aneu a 

convertir tots els pobles, batejant-los en el nom del Pare, del Fill i de 
l’Esperit Sant, i ensenyant-los a guardar el que jo us he manat. Jo 

seré amb vosaltres cada dia fins a la fi  del món” (Mt 28,16-20).  

 
2) En aquesta única missió de l’Església, de la parròquia, hi participen 

-i hi han de participar- tots els batejats: els preveres, els religiosos i 
els fidels laics. Per tant, tots els batejats som responsables i 

corresponsables de convertir els pobles, de batejar-los i d’ensenyar-
los el que el Senyor ens ha manat.  

 
3) Aquesta única missió de l’Església, de la parròquia, l’hem de 

realitzar tots plegats en una doble direcció: en el si de la comunitat 
cristiana i  en el món. Per tant, preveres, religiosos i laics,  tenim una 

missió en el si de la comunitat eclesial -una missió intraeclesial- i una 
missió en el món -una missió extraeclesial-. Aquestes dues missions 

van juntes, són complementàries, no es poden separar l’una de 
l’altra.  

 

L’Església, la parròquia, doncs, no és només el clergat sol sinó tots 
els fidels, tots els batejats. I, per tant, hem de col·laborar junts, ens 

hem d’ajudar mútuament. Això ho va explicar molt bé el Concili 
Vaticà II (1962-1965), que va insistir molt en aquesta 

complementarietat entre clergues i fidels laics. Als mossens, el Concili 
els exhorta a tenir en compte els  fidels laics i ho fa amb aquestes 

paraules: “Que els Pastors reconeguin i promoguin la dignitat i 
la responsabilitat dels laics dins l’Església; que es valguin de 

bon grat del seu prudent consell; que els encomanin 



confiadament tasques al servei de l’Església i que els deixin 

llibertat d’acció i de moviments; més, que els donin ànim 
perquè ells espontàniament emprenguin d’altres tasques. Que 

amb amor de pares considerin atentament a la llum de Crist 

les iniciatives, les peticions i els desigs presentats pels laics” 
(Cf. Constitució dogmàtica sobre l’Església, núm. 37) 

 

I, als fidels laics, el Concili els exhorta a entrar en diàleg amb els 
pastors: “Els laics… han d’exposar als pastors, amb aquella 

llibertat i confiança que escau als fills de Déu i germans en el 
Crist, les seves necessitats i els seus desigs. Segons siguin els 

seus coneixements, la seva competència i el seu prestigi, 

tenen el dret, i fins i tot a vegades el deure, de manifestar el 
seu parer sobre aquelles coses que afecten el bé de 

l’Església.” (Cf. Constitució dogmàtica sobre l’Església, núm. 37). 
 

D’aquest intercanvi familiar i dialogant entre pastors i fidels laics cal 
esperar, subratlla el Concili, “molts de béns per a l’Església, ja 

que així s’enrobusteix en els laics el sentit de la pròpia 
responsabilitat, s’encomana l’entusiasme, i les energies dels 

laics s’ajunten més fàcilment a l’obra dels Pastors. Aquests, al 
seu torn, ajudats per l’experiència dels laics, poden jutjar amb 

més claredat i precisió tant en les coses espirituals com en les 
temporals, talment que tota l’Església, veient-se enfortida per 

tots els seus membres, pugui complir amb més eficàcia la seva 
missió a favor de la vida del món” (Cf. Constitució dogmàtica sobre 

l’Església, núm. 37). 

 

És, doncs ben clar, que tots els batejats, preveres, religiosos i laics 
no sols formem part de l’Església sinó que som Església i, amb l’ajuda 

de l’Esperit Sant i amb la col·laboració de tots, hem de fer que 
l’Església, la parròquia, sigui testimoni transparent de la veritat de 

l’evangeli.  

 
               El mossèn 
AGENDA 
 
INTENCIONS DE MISSES:  

Dissabte dia 6 de març, per ANNA CAPELLA, difunta;  diumenge dia 7 de 
març, per PERE RIERA i JAUME MORERA, difunts.   

 
INFORMACIONS  
 

CONSELL PARROQUIAL PER ALS ASSUMPTES ECONÒMICS. Encara no 
hem pogut formar aquest consell, que és indispensable en tota parròquia. 

Agrairem que ens suggeriu noms de persones que cregueu aptes per a 
formar-ne part. Han de ser persones amb un mínim de coneixements en 
economia i amb ganes de fer generosament un servei a la parròquia.   

 



 

 
 

 

 


