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CONVÉ QUE COL·LABOREM TOTS (1) 
 

Ja ho hem dit més d’una vegada i ho sabeu de sobres:  la parròquia 
la formem tots els batejats, tots els fidels cristians.  I la parròquia ha 
de ser viva, ha de funcionar amb dinamisme i cal que les poques o 
moltes coses que es facin es facin bé i, sobretot, es facin amb la 
col·laboració de tots.   
 
Cadascú de nosaltres pot i ha d’ajudar la parròquia en la mesura de 
les seves possibilitats. La llista d’”ajudes” que podem prestar a la 
parròquia és llarga. Avui posarem uns quants exemples i el 
diumenge vinent en posarem alguns més. 
 
LECTORS: cal que la parròquia tingui lectors, persones disposades 
a proclamar la Paraula de Déu, tant en les misses dels diumenges 
com en les de cada dia. A més de les lectures, cal que hi hagi 
també persones que llegeixin la “pregària dels fidels” o les 
“introduccions a les lectures” (les monicions). De moment, de lectors  
en tenim cinc o sis d’habituals. N’hi ha d’haver més i, entre tots, els 
hem de trobar.  
 
ESCOLANS: necessitem escolans i escolanes, mainada -millor si ja 
han fet la primera comunió- que ajudin el mossèn en el servei de 
l’altar a l’hora de la missa i, per tant, que contribueixin a dignificar la 
celebració de l’eucaristia. D’escolans habituals en tenim tres. Són 
pocs.  
 
CATEQUISTES: els catequistes són els  “servidors de la paraula de 
Déu”, els qui asseguren que la fe cristiana es transmeti a les noves 
generacions. Els catequistes són un regal de Déu i un tresor per a 
una parròquia. Els catequistes s’han de formar per tal de poder ser 
uns bons transmissors de la fe.  Serviria, jo, per ser catequista? 
Preguntem-nos-ho.     
 
NETEJA DE L’ESGLÉSIA:  mai no valorarem i agrairem prou el 
treball del grup de  persones que fa la neteja de l’església i que 
procura adornar-la el millor possible perquè faci un bon goig.  Fins 
fa ben poc, aquesta neteja la feien quatre senyores; ara, són tres. 
Seria bo que s’hi afegís algú més.  



REPARTIDORS DEL FULL DIOCESÀ I DEL FULL PARROQUIAL: 
Cada setmana, a la parròquia, ens arriben 40 exemplars del Full 
Diocesà.  Després de la missa del dissabte al vespre i del diumenge 
al matí, es constata que sobren fulls, tant del Full Diocesà com del 
Full Parroquial. Estaria molt bé que algunes persones s’oferissin  
per a portar el Full Diocesà i el Full Parroquial a les persones que 
no poden venir a l’església o bé  fer-los arribar al màxim possible de 
famílies del poble. Seria una gran cosa. A Viladrau, hauríem 
d’arribar a repartir 100 fulls cada setmana. És un somni?  
 
DIRECCIÓ DEL CANT: Déu n’hi do del que estem ben servits en la 
direcció del cant en les celebracions litúrgiques. Però això no ens 
pot fer oblidar que hem de buscar d’altres persones que també 
s’animin a fer cantar.  I també, quan venim a celebrar l’eucaristia, 
hem d’estar ben disposats a seguir les intruccions del director o 
directora de cant i, per tant, cantar, cantar i cantar.  I si s’organitzés 
una petita coral per a acompanyar el cant litúrgic?  
 
SAGRISTIA: Potser, entre tots, podríem trobar una o dues persones 
que tinguessin cura de la sagristia. Això vol dir vetllar que no falti el 
pa i el vi per a l’eucaristia; posar cera líquida en els ciris de l’altar; 
rentar o fer rentar la roba litúrgica quan convingui; procurar que els 
armaris estiguin sempre ben ordenats, etc.  No és pas molta feina, 
si cada setmana, en un moment o altre, es dóna un cop d’ull a la 
sagristia.  
 
I, per avui, ja hem dit prou coses.  Continuarem diumenge vinent. És 
ben clar que la parròquia, perquè sigui viva  i dinàmica, i faci la 
funció de “font d’aigua del poble” (recordeu que l’expressió és del 
papa Joan XXIII), on tothom pugui acudir a calmar la set, ens 
necessita a tots, i sempre segons les nostres possibilitats. 
        
          El mossèn     
 
AGENDA 
 
INTENCIONS DE MISSES 
Dissabte, dia 6 de febrer, per JOSEP FONT i per RAIMUNDA. 
 
INFORMACIONS 
 
TROBADA D’ANIMADORS DE CANT EN LA A  LITÚRGIA 
Dissabte, dia 27 de febrer de 2010, en el seminari de Vic, es celebrarà la 12ª matinal 
diocesana de treball per als animadors de cant en la litúrgia. La jornada començarà a 
les 9’45 del matí i acabarà a les 12h i 45m. A veure si podem aconseguir que hi hagi 
representació de la nostra parròquia de Viladrau.   



 
 

 


