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CONVÉ QUE COL·LABOREM TOTS ( i 2) 
 

Tots els batejats hauríem de col·laborar amb la parròquia i fer-ho 

segons les nostres petites o grans possibilitats. L’important és sumar 

esforços, il·lusions, demostrar d’alguna manera o altra que la 
parròquia ens l’estimem, ens la sentim nostra, que volem per a ella el 

bo i millor i, sobretot, volem que sàpiga irradiar el rostre de Crist i fer 
ressonar el seu evangeli enmig del nostre poble. En la parròquia i des 

de la parròquia podem fer moltes coses. En el full parroquial de 
diumenge passat en dèiem unes quantes; avui, n’afegim unes 

quantes més:   
 

GRUP DE CÀRITAS i DE MANS UNIDES: Sabeu que una de les 
tasques primordials de la parròquia és assegurar el servei de la 

caritat i sabeu que la caritat fraterna és, segons diu el papa Benet 
XVI, una tasca essencial de l’Església. El primer acte de caritat és 

donar pa a qui té fam. I, avui, en els nostres dies, hi ha encara gent 
que mor de fam. La fam és la més gran de les injustícies. D’altres 

persones, gràcies a Déu, no passen fam, però si  que els manca tenir 

cobertes altres necessitats bàsiques. Fem-nos una pregunta: Sabem 
si en el nostre poble hi ha gent que sofreix perquè li manca el que és 

més necessari per a viure dignament? Convindria que, des de la 
parròquia, tinguéssim els ulls ben oberts i un cor ben disposat per 

veure on es necessita amor  i actuar en conseqüència. Una colla, poc 
nombrosa, de persones voluntàries podrien formar un grup de Càritas 

o un grup de Mans Unides.    
 

VISITADORS DE MALALTS: Els malalts eren les persones perferides 
de Jesús. En la parròquia, els malalts també han d’ocupar un lloc de 

preferència. Cal que en nom de la parròquia hi hagi persones que els 
vagin a veure, els facin companyia i, si ho demanen, se’ls pugui 

portar la comunió. També estaria bé, doncs, que tinguéssim un grup 
de persones que, habitualment, fessin present la parròquia a casa 

dels malalts. La parròquia ha d’arribar al capsal del llit dels malalts. Si 

sabem d’algun malalt en estat greu li hauríem d’oferir la possibilitat 
de rebre els sagraments de la penitència, la unció dels malalts i el 

viàtic.  
 

LA CAPTA: La parròquia necessita recollir diners, sobretot per dues 
raons: per sufragar les despeses de funcionament de la parròquia i 

ajudar solidàriament tota la diòcesi i, alhora, per a poder ajudar els 
qui passen necessitat. La parròquia, doncs, viu de la caritat i de la 

generositat dels seus fidels i la parròquia pot fer caritat gràcies a la 



bondat i generositat dels fidels. “Fa més feliç donar que rebre”, és 

una de les frases atribuïdes a Jesús. Donem, doncs, el que bonament 
puguem i fem-ho amb sinceritat de cor. Ser generós és un servei que 

prestem a la parròquia i és un servei que cal agrair sincerament. 

Aixecar-nos del banc de l’església per a ajudar a fer la capta és un 
altre servei que podem fer.    

 
PÀGINA WEB: La veu de la parròquia podria arribar a més gent si 

trobéssim algú que ens dissenyés una pàgina web de la parròquia de 
Viladrau. Algunes parròquies del bisbat la tenen i n’estan contents.  

Probablement, més d’un dels que esteu llegint això coneixeu 
persones que són expertes en informàtica. Si sabeu, doncs, d’algú 

que, voluntàriament, volgués prestar aquest servei a la parròquia, 
seria una molt bona notícia.  

 
DIBUIXANTS: Hi ha gent que dibuixa molt bé i que, segurament, 

estaria disposat, si se li demanés, a fer algun mural per a exposar-lo 
a l’església amb motiu del temps de Quaresma, de Pasqua o d’altres 

grans solemnitats litúrgiques. Hauríem de saber descobrir aquests 

“artistes anònims” i plantejar-los obertament de donar-nos un cop de 
mà. El dibuix és un magnífic suport per a la catequesi, per a destacar  

aspectes concrets del missatge evangèlic, per a fer viure millor els 
temps litúrgics.     

 
I tots aquests serveis, aquestes col·laboracions, repetim-ho un cop 

més, tenen una raó de fons que no podem oblidar: no se’ns demana 
de col·laborar amb la parròquia perquè hi ha pocs mossens, sinó 

perquè un dia vam ser batejats i el baptisme ens capacita i recorda el 
deure que tenim de participar en la missió de la parròquia i de 

l’Església sencera. I aquesta missió té una doble direcció: s’adreça 
cap endins de la parròquia, cap aquells que són feligresos habituals; 

però també s’adreça cap enfora: cap a aquells que no coneixen 
l’evangeli o viuen allunyats de la fe cristiana.  

         el mossèn 
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AGENDA 
 

INTENCIONS DE MISSES 
Dissabte, dia 13 de febrer, per AGUSTÍ MOLIST.  
 

INFORMACIONS 
 

DIMECRES DE CENDRA, INICI DE LA QUARESMA 
El proper dimecres, dia 17, és dimecres de cendra, primer dia de Quaresma. 
A 2/4 de 8 del vespre celebrarem l’eucaristia  i farem la benedicció i 

imposició de les cendres. Hauríem de ser una bona colla a acostar-nos a 
rebre les cendres, un signe que marca externament l’inici del camí 

quaresmal vers la Pasqua.   


