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LA PARRÒQUIA, CASA I ESCOLA DE PREGÀRIA 
 

En el Full Parroquials núm. 3 vam explicar que el papa Benet XVI, en la carta 
encíclica “Déu és amor”, ens recorda que la identitat de l’Església (i també 
d’una parròquia) s’expressa en una triple tasca: 1) Anunciar la paraula de Déu, 
2) Celebrar els sagraments i 3) Practicar la caritat. El papa subratlla que són 
tasques que s’impliquen mútuament i no poden separar-se l’una de l’altra.  
 
El papa Joan Pau II, en el començament del nou mil·lenni, també es va referir a 
aquestes tres tasques de l’Església (i de la parròquia) fent servir una imatge 
molt suggerent. Ell deia que la parròquia havia de ser casa i escola de 
pregària, casa i escola de comunió i casa i escola de missió. Les tres 
imatges corresponen a la triple tasca que hem esmentat suara, encara que 
l’ordre en què estan anunciades sigui diferent.  
 
Aquestes tres tasques cal que les tinguem ben presents perquè ens ajudaran a 
examinar si des de la parròquia, fem el que és essencial de fer o bé ens 
“entretenim” en fer coses que no ens pertoca de fer o que són secundàries. Per 
tant, què ha de fer la parròquia de sant Martí de Viladrau? La resposta és: 
pregar, practicar la caritat fraterna i anunciar la Paraula de Déu.   
 
Aturem-nos, avui, a comentar breument què vol dir que la parròquia ha de 
ser casa i escola de pregària? Aquesta pregunta tots ens la podem fer i tots 
podem provar de trobar-hi respostes. Entre les respostes possibles, segurament 
que hi trobaríem aquestes:  

- Vol dir que la parròquia, la comunitat parroquial, sap que la pregària ha 
de tenir un lloc determinant en la vida de la parròquia i en la vida de cada 
batejat i, per tant, la fomenta tant individualment com comunitàriament. 
Pregària i vida cristiana són inseparables. Cal pregar cada dia.     

- Vol dir que tots els membres de la comunitat parroquial, com que estan 
convençuts que l’eucaristia és indispensable per a la vida cristiana, s’apleguen 
lliurement i amb goig el diumenge, el dia del Senyor, per a participar en 
l’eucaristia.  

- Vol dir que la comunitat parroquial sap que cal celebrar dignament els 
sagraments ja que són expressió de la fe, font de gràcia, aliment per a la nostra 
vida espiritual i ens fan créixer en la caritat i en la nostra missió de 
testimoniatge. .  

- Vol dir que la comunitat parroquial sap que sense Crist, sense estar 
units a Ell  “no podem fer res” (Jn 15,5) i la pregària és un camí privilegiat per a 
unir-se a Crist.  

- Vol dir que la comunitat parroquial vol trobar-se amb el seu Senyor i 
Salvador per a lloar-lo, beneir-lo, adorar-lo,  implorar la seva ajuda, escoltar-lo, 
demanar perdó, agrair els dons rebuts...   



- Vol dir que la comunitat parroquial recorda a les famílies cristianes que 
la família és el primer lloc de l’educació en la pregària, que la família és 
“l’Església domèstica” on els fills aprenen a pregar com a Església i a perseverar 
en la pregària. 
 

- Vol dir que la comunitat parroquial es reuneix a l’església, la casa de 
Déu, perquè és el lloc propi de la pregària litúrgica i el lloc privilegiat de 
l’adoració eucarística.    
 
Dir que la parròquia ha de ser casa i escola de pregària vol dir també que els 
cristians que es reuneixen per celebrar l’eucaristia, per fer adoració eucarística, 
per al rés de Laudes o de Vespres, per a la lectura i meditació de la Paraula de 
Déu, o per fer alguna altra pregària comunitària saben que han de procurar 
resar bé, amb fervor, crear un clima que ajudi a pregar i que, alhora, ensenyi a 
pregar a qui vol iniciar-se en l’art de la pregària. Obrint el cor a l’amor de Déu, 
l’obrim també a l’amor als germans i esdevenim capaços d’anar transformant la 
societat en família de Déu. 
   
La parròquia, doncs, serà casa i escola de pregària si tots els batejats  tenim 
consciència plena que, quan ens trobem per a pregar, no solament estem fent 
el que hem de fer i som fidels a l’ensenyament del nostre Senyor i Salvador, 
sinó que alimentem i enfortim la nostra identitat de cristians i caminem amb 
fermesa cap a la plenitud de la vida cristiana, cap a la santedat: “Aquesta és la 
voluntat de Déu: que visqueu santament” (1Te 4,3).  
 

     El mossèn 

 

 
AGENDA 
 
INTENCIONS DE MISSES: Dissabte dia 22, per MIQUEL ARUMÍ, difunt. 
Diumenge dia 23, per PERE MORERA i JOSEFA BLANCAFORT, difunts.  
 
APLEC DE L’EROLA. Diumenge vinent, dia 30 de maig, es farà l’Aplec a 
l’ermita de la Mare de Déu de l’Erola. La missa se celebrarà a les 13h15m. 
Esperem que, a més de les Eroles, que faran la seva “segona trobada d’Eroles”, 
hi hagi també una bona colla de feligresos de Viladrau.  
 
LA VEU DELS SANTS: 
 

 
“Ell és en mi. Jo estic en Ell. Jo només l’haig d’estimar, deixar-me 
estimar i això sempre, a través de totes les coses. Despertar-se en 
l’amor, moure’s en l’amor, adormir-se en l’amor, l’ànima en la seva 
ànima, el cor en el seu cor, els ulls en els seus ulls, per tal que, pel seu 
contacte, Ell em purifiqui, Ell em deslliuri de la meva misèria.”  

(Beata Elisabet de la Trinitat, 1880-1906) 


