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_____________________________________________________________ 
 

LA PARRÒQUIA, CASA I ESCOLA DE MISSIÓ 
 
Durant dos diumenges seguits, en aquest Full parroquial, hem parlat de la parròquia 
com a casa i escola de pregària i com a casa i escola de comunió. Avui, parlarem de la 
parròquia com a casa i escola de missió. Recordem un cop més que aquestes tres 
característiques de la parròquia, Benet XVI, en la seva encíclica, “Déu és amor” les 
aplica a l’Església en general i afirma que la identitat de l’Església s’expressa en una 
triple tasca:1) Anunciar la paraula de Déu; 2) Celebrar els sagraments i  3) Practicar la 
caritat; i hi afegeix que aquestes tres tasques s’impliquen mútuament i no es poden 
separar l’una de l’altra.  
 
Què vol dir que la parròquia és casa i escola de missió? La pregunta és important 
perquè, com sabeu prou bé i ho podem constatar tots, la indiferència davant la fe 
cristiana va creixent entre nosaltres, una indiferència que té la seva cara més visible i 
quantificable en la notable davallada de participació en l’eucaristia dominical, un dels 
puntals de la fe, ja que com va dir el Concili Vaticà II (1962-1965), “l’eucaristia és la 
font i el cimal de la vida cristiana”. Aquesta indiferència té altres manifestacions, però 
no cal que ens hi estenguem més.  Sigui quina sigui la situació, les paraules de Jesús 
continuen ressonant en el nostre cor: “Aneu, doncs, a convertir tots els pobles” (Mt 
28,19). Aquest manament de Jesús va adreçat a cadascun de nosaltres i a totes les 
comunitats parroquials. En els Fets dels Apòstols hi ha una pregària de la comunitat 
cristiana primitiva que aniria bé que també nosaltres la repetíssim sovint: “concediu, 
Senyor, als vostres servents la valentia d’anunciar la vostra paraula” (Ac 4, 29).    
 
La parròquia, doncs, ha de ser casa i escola de missió sempre, però quan les coses no 
van prou bé encara ho ha de ser més.  I què vol dir ser casa i escola de missió?  
 

- No avergonyir-nos de ser cristians i de donar-ne testimoni, si s’escau, en les 
converses entre amics, coneguts o desconeguts. No es tracta de ser bel·ligerants ni 
d’adoctrinar ningú sinó simplement de comunicar amb senzillesa i convicció 
l’experiència cristiana que vivim. Sant Agustí això ho deia molt bé: “Del que jo visc us 
en parlo, del que m’alimento us en reparteixo”.   
 

- Vol dir fer nostres aquestes paraules de la primera carta de sant Pere, en la 
qual se’ns demana de ser testimonis: “Estigueu sempre  a punt per a donar una 
resposta a tothom qui us demani raó de la vostra esperança”;  i ser testimonis amb un 
estil determinat: “Però feu-ho suaument i amb respecte” (1Pe 3,15). 

 
- Vol dir tenir clar que “la fe es proposa, no s’imposa”, ens ho recorda el Concili Vaticà 
II (1962-1965): “La resposta de fe que l’home dóna a Déu ha de ser 

voluntària; per tant, ningú no pot ser obligat a contracor a acceptar la fe. 
En efecte, l’acte de fe, per la seva mateixa naturalesa, és voluntari”; 
“Sempre l’Església ha ensenyat que no es pot obligar a ningú a acceptar la 

fe” DLLR, 12). I el papa Benet XVI ho ha escrit recentment en l’encíclica “Deu és 
amor” d’una manera magnífica: “L’Església no vol imposar als qui no comparteixen la 
fe les pròpies perspectives i els propis modes de comportament. Desitja simplement 
contribuir a la purificació de la raó i aportar la seva pròpia ajuda perquè el que és just, 
aquí i ara, pugui ser reconegut i després posat també a la pràctica”. 



 
-  Vol dir que tots els membres de la comunitat parroquial han entès que la 

parròquia no existeix per a ella mateixa, per a agafar fama i prestigi i tenir pes social 
en el poble, sinó que la raó de ser d’una parròquia és  evangelitzar. I evangelitzar 
significa “portar la Bona Nova a tots els ambients de la humanitat i, amb el seu 
impacte, transformar des de dins i renovar la humanitat mateixa” (Pau VI). 
 

- Vol dir que la comunitat parroquial té en compte que gairebé en tots els 
nostres pobles hi ha pluralisme religiós, com a conseqüència de les migracions de 
creients d’altres religions. Aquest pluralisme religiós no s’ha de veure com una agressió  
o una competència a la fe cristiana,  sinó una oportunitat per a viure més a fons la 
nostra fe, per a donar-la a conèixer, i per a caminar juntament i cordialment  amb 
aquests altres creients cap a l’edificació d’una societat interreligiosa. I això sense 
renunciar a anunciar, celebrar i viure el que és més peculiar de la nostra fe.    
 

- Vol dir que cada membre de la comunitat parroquial i la comunitat parroquial 
de conjunt té en compte el que en podríem dir les beceroles de la tasca de tot 
missioner: que “el primer mitjà d’evangelització és el testimoniatge dia a dia d’una vida 
autènticament cristiana, una vida fidel al Senyor Jesús”. (E. Bianchi).  
 
 Ser casa i escola de missió. Sembla senzill però n’hem d’aprendre molt. Tots.  
  
          El mossèn 
___________________________________________________________                 _ 
AGENDA: 
 
INTENCIONS DE MISSES:   Diumenge, dia 6 de juny, per  MIQUEL GRIERA i 
CRIBILLERS, difunt. 
 
SOLEMNITAT DE CORPUS: Avui, a les 5 de la tarda, a la catedral de Vic el senyor 
bisbe presidirà l’eucaristia i, tot seguit, hi haurà la processó amb el Santíssim 
Sagrament per alguns carrers del casc antic de la ciutat. Tothom hi és convidat.   
 
LA VEU DEL SANTS: 
 
Aquest mes de juny “escoltarem”  sant Antoni M. Claret que, com tothom sap, va ser 
regent de la nostra parròquia de Sant Martí de Viladrau un any (1840-1841). Aquí, en 
el nostre poble i en la nostra església, va començar “les missions”, que tant de fruit 
donarien arreu de Catalunya. Avui reproduïm un fragment on el sant explica perquè fa 
de missioner. És un text de màxima actualitat.  
 

 
“La finalitat que em proposo és que Déu sigui conegut, estimat i servit de 
tothom. Oh qui tingués tots els cors dels homes per estimar Déu amb tots 
ells! Oh Déu meu! La gent no us coneix. Oh si us coneguessin! Seríeu més 
estimat. Oh si coneguessin la vostra saviesa, la vostra omnipotència, la 
vostra bondat, la vostra bellesa, tots els atributs divins! Tots serien serafins 
ablamats en el vostre amor diví. Aquest és el meu intent: fer conèixer Déu 
perquè sigui estimat i servit de tothom”.  
 

(Sant Antoni Maria Claret i Clarà, Sallent, Bages, 1807- Fontfreda, Llenguadoc, 1870) 

 


