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LA PARRÒQUIA,  CASA I ESCOLA DE COMUNIÓ 

 
Continuem el comentari sobre les tres tasques que ha de fer una parròquia: ser casa i 
escola de pregària, casa i escola de comunió, casa i escola de missió.  
Diumenge passat vam parlar de la parròquia com a casa i escola de pregària. Avui ens 
farem la pregunta: Què vol dir que la parròquia ha de ser casa i escola de 
comunió?   
 
Crec que la resposta l’hem d’anar a buscar en la manera de fer de la comunitat 
cristiana primitiva, que és norma i fonament de l’Església de tots els temps. El llibre 
dels Fets dels Apòstols ens explica que en la comunitat cristiana primitiva la comunió 
s’expressava de dues maneres: hi havia una comunió espiritual “La multitud dels 
creients  tenia un sol cor i una sola ànima” (Ac 4,32) i hi havia una comunió material 
“ningú d’entre ells no vivia en la indigència”. (Ac 4,34). Per tant, la comunió té dues 
dimensions indestriables: una de vertical, que ens recorda la unió que hi ha d’haver 
entre nosaltres i Déu i una dimensió horitzontal, que ens recorda que entre nosaltres hi 
ha d’haver fraternitat i aquesta fraternitat s’ha de fer extensiva a  tots  els homes i 
dones del món.  
 
La comunió s’ha d’inspirar en la manera de fer de Jesús “Que tots siguin u, com tu, 
Pare, estàs en mi i jo en tu” (Jn 17, 21) i s’ha d’inspirar en la relació que hi ha entre les 
tres persones de Santíssima Trinitat: entre les tres persones divines hi ha una profunda 
unitat i, alhora, les tres persones divines són distintes entre elles.   
 
Què vol dir, doncs, que la parròquia ha de ser casa i escola de comunió? Donem 
unes quantes respostes, però que cadascú pensi també quina resposta podria donar.  
 

- Vol dir que la parròquia no es pot cansar de recordar a tots els qui en formen 
part que la comunió s’ha de desplegar, alhora, en dues direccions: cap a Déu (unió 
amb Déu, a través de la pregària)  i cap als germans (unió amb els germans, a través 
de la pràctica de l’amor fratern). I ha d’exhortar un dia si i l’altre també a practicar-ho.   
 

- Vol dir que la parròquia és un lloc per excel·lència d’acolliment de persones, 
dels fidels habituals i de les persones que s’hi acosten per primera vegada  i el lloc on 
s’hauria de fer present i palpable la  fraternitat entre tots. La parròquia ha de ser font 
de comunió, exemple de comunió i altaveu de la necessitat de comunió, no sols entre 
els membres de la comunitat cristiana sinó entre tots els membre de la societat i, per 
extensió, amb tota la humanitat.  
 

- Vol dir que en la parròquia s’ha d’anar recordant que cada batejat ha de ser 
conscient que la fe cristiana no es viu en solitari, no és una relació intimista entre jo i 
Déu i prou, sinó que un tret essencial de la fe cristiana és aplegar-nos per a pregar, 
per celebrar els sagraments, per a exercitar-nos en la fraternitat, per sentir-nos units a 
tota l’Església diocesana i a l’Església universal, i per fer créixer la nostra sensibilitat 
envers les seves aspiracions i problemes de la nostra societat. La parròquia ha de ser 
una comunitat de contrast, que no es distingeix per dir i fer el que “està de moda” sinó 
per la seva fidelitat a Jesucrist.   



 
- Vol dir que entre les persones que ens reunim cada diumenge per acostar-nos 

a la taula de la Paraula i del Pa de vida, hi ha d’haver una relació que va més enllà de 
la bona educació i arriba a crear lligams de companyonia i fins i tot d’amistat.  
 

- Vol dir que tots els fidels estem disposats a entendre que l’Església, i també la 
parròquia, és “una i pluriforme i no pas monolítica” (Concili Provincial Tarraconense, 
1995) i que tots els qui en formem part estem disposats a “reconèixer i acceptar la 
pluralitat interna que ens enriqueix  recíprocament”. És a dir, que tots estem disposats 
a seguir el consell sapientíssim de sant Agustí: “Unitat en el que és necessari, llibertat 
en el que és dubtós i caritat en tot”.   
 

- Vol dir entendre que el fonament de la comunitat parroquial no és altre que el 
Crist i no pas la nostra saviesa, els nostres projectes, la nostra organització o els 
acords presos en les nostres reunions.  
 

- Vol dir que la comunitat parroquial s’esforça a tenir un cor solidari,  “un cor 
que veu”, “que veu on es necessita amor i actua en conseqüència” (Benet XVI).  
 
Hem d’arribar a ser, en tant que comunitat parroquial, casa i escola de comunió. I això 
ens demana a tots i a cada un d’aportar el nostre petit o gran gra de sorra per tal 
d’anar-ho fent realitat, és a dir, de ser, alhora, alumnes i mestres de comunió.   
     
          El mossèn 
____________________________________________________________________ 
 
INFORMACIONS 
AGENDA: 
INTENCIONS DE MISSES: Dissabte dia 29 i diumenge dia 30 per MIQUEL GRIERA i 

CRIBILLERS, difunt. 

 
INFORMACIONS: 

DEFUNCIÓ: El proppassat dia 25 de maig, a l’església parroquial, es va fer el funeral per  
MIQUEL GRIERA i CRIBILLERS, de 80 anys d’edat, nascut a Viladrau i veí del mas Sobrevia 

de Seva, que havia mort el dia abans a l’Hospital General de Vic.  Doneu-li, Senyor, el repòs 

etern.  
 

SOLEMNITAT DE CORPUS. Diumenge, dia 6 de juny, és la solemnitat de Corpus, del Cos i la 
Sang de Crist. Per tal de donar rellevància a aquesta solemnitat, després de la missa del 

dissabte dia 5 i de la missa del diumenge dia 6, farem una estona d’adoració al Santíssim 
Sagrament. Tothom és convidat a quedar-se a fer aquesta estona de pregària, com a expressió 

de la nostra fe en la seva presència real de Jesucrist en l’Eucaristia. Recordem també que, 

diumenge dia 6 de juny, a les cinc de la tarda, a la catedral de Vic se celebrarà la missa, 
presidida pel senyor Bisbe, i tot seguit es farà la processó amb el Santíssim Sagrament per 

alguns carrers del casc antic de la ciutat.   
 

LA VEU DELS SANTS: 

 

Pel que fa a mi, he trobat el meu cel a la terra en la meva estimada solitud del 
Carmel on estic sola amb l’Únic. Ho faig tot amb Ell, també ho faig tot amb una joia 

divina. Tant si escombro, com si treballo, como si faig oració, ho trobo tot bo i 
deliciós perquè veig arreu el meu Mestre.  

 

(Beata Elisabet de la Trinitat, 1880-1906) 

 


