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ESDEVENIR PARROQUIANS HABITUALS 

 

En una de les pàgines de la seva extensa obra completa, l‟escriptor Josep 

Pla fa servir l‟expressió feliç de “parroquians intermitents” per a descriure 
a aquells cristians que treuen al cap a la parròquia, i en concret a la missa 

dominical, només de tant en tant. En principi, ser un “parroquià 

intermitent”, no és cap mal, però ja es veu que no és pas l‟ideal. L‟ideal és 

arribar a ser un parroquià habitual. 

 
La parròquia l‟hauríem d‟entendre com la casa de tots, el punt de trobada 

de tota la feligresia, el lloc on anem a celebrar junts l‟eucaristia, el lloc on 

ens reunim per encoratjar-nos mútuament a ser fidels a Jesucrist, per a 

revisar el que fem, per a constatar el que ens falta per fer, per a mirar 
també cap al futur… Tot aquest treball de creixement en la fe, de revisió, 

de mirada cap al futur demana constància, demana passar de ser un 

“parroquià intermitent” a ser un parroquià habitual. 

 
Gràcies a Déu, en els nostres dies i en els nostres pobles i ciutats, potser 

ja no hi ha ningú que sigui parroquià per força. Hi ha, però,  “parroquians 

intermitents”, i sembla que el nombre va en augment. No es tracta, però, 

de menystenir ningú ni de criticar ningú. Aquest tipus de cristians cal que 
els acollim el millor possible per tal que, sense forçar les coses i per pròpia 

iniciativa, vagin esdevenint parroquians habituals. No hem de fer 

separacions radicals entre parroquians habituals i parroquians 

intermitents. Ens ho recorda sàviament el Concili Provincial Tarraconense 

(1995) quan diu que la parròquia “no sigui una comunitat tancada o 
només de „compromesos‟, sinó oberta i acollidora de tots els fidels, també 

dels qui practiquen esporàdicament”. 

 

De tota manera, ser parroquià -i això val per als parroquians habituals i 
per als “parroquians intermitents”- no s‟acaba, com sabeu molt bé, només 

anant a missa el diumenge. Tot el que celebrem i vivim en la missa 

dominical, a dins les quatre parets de l‟església, ha de tenir, sortint de 

missa, ressò a fora, en la nostra vida personal, en la vida familiar, en la 
vida laboral, social, política, en l‟oci… i ha de tenir també ressò en el 

funcionament intern de la parròquia. Tot això vol dir que, uns i altres, hem 

de tendir a ser coherents en tot el que fem en nom de la fe. Per tant, tots 

plegats, tant els parroquians habituals com els “parroquians 

interminents”,  hem de tenir clar que ser parroquià ens obliga, ens 
compromet, tant a nosaltres, personalment,  com a la parròquia, com a 

grup.  

          

 
El mossèn   

 

 



AGENDA  
 
INTENCIONS DE MISSES: Dissabte, dia 6: per Juana María Mariol i Benítez, 
difunta; diumenge, dia 7: pel poble de Viladrau;  dilluns, dia 8: pels difunts de la 
parròquia; dimarts, dia 9: pels difunts de la parròquia; dimecres, dia 10: a intenció 
del qui ha fet l’almoina; dijous, dia 11: a intenció del qui ha fet l’almoina; 

divendres, dia 12: a intenció del qui ha fet l’almoina; dissabte, dia 13: a intenció 
del qui ha fet l’almoina; diumenge, dia 14: Juana María Mariol i Benítez, difunta.  
 
FORMACIÓ CRISTIANA PER A ADULTS: En comptes de fer la trobada diumenge 
vinent, dia 14 d‟agost, la farem el dia 21. El motiu és que el diumenge dia 14 hem 
d‟acollir una cinquantena de joves del bisbat de Versailles (França) que estan de pas cap 
a Madrid per a participar en la Jornada Mundial de la Joventut.  

 
COL·LECTA PER A LES VITRINES: aquest cap de setmana, dies 6 i 7 d‟agost, la 
col·lecta de l‟hora de la missa és extraordinària i va destinada a sufragar les despeses de 
la instal·lació de les vitrines.  

 
INFORMACIONS 
 
JORNADA MUNDIAL DE LA JOVENTUT: a Viladrau vindran 50 joves de la diòcesi 
francesa de Versailles. Segons el programa que se‟ns ha donat, arribaran a Vic el dia 12 
d’agost i, al vespre, vindran a dormir a Viladrau. El dia 13 d’agost, esmorzaran a casa 
de les famílies on estiguin allotjats i, després, marxaran en autobús cap a Barcelona; 
tornaran a dormir, al vespre. El dia 14 d’agost és el dia que es queden a Viladrau: al 
matí, s‟haurà d‟organitzar alguna activitat; després, a les 12 del migdia, participaran en 

la missa de la parròquia; dinaran (càtering) i a, les quatre de la tarda, aniran cap a Vic. 
El dia 15 d’agost marxaran al matí, però a l‟hora de sopar seran a Viladrau. Marxaran 
definitivament de Viladrau a la matinada del dia 16 d’agost.  
 
 

 

ELS OBJECTES LITÚRGICS D’ORFEBRERIA QUE TENIM EXPOSATS 

 
                                CALZE  

 

Calze d'argent sobredaurat fet a Barcelona entre 
1775 i 1825. La base, de planta circular,  està 

formada per un cos troncocònic on hi ha aplicats 

tres parells de rostres de querubins alats. 
Entremig tres medallons ovalats amb improperis 

de la passió en el seu interior. S'hi poden 

reconèixer fàcilment el gall, els daus i el sudari de 

Verònica. El peu està centrat per un nus cilíndric 
decorat amb aplics pseudovegetals calats. La 

sotacopa està decorada amb una alternança 

d'espigues de blat i de raïm, tots ells calats. El 
vas, de llavi obert, és daurat i completament llis. 

 

El calze ens remet a la celebració de l‟Eucaristia, 
la font i el cimal de la vida cristiana. Jesús, havent 

sopat, prengué el calze, el passà als seus 

deixebles, tot dient: “Preneu i beveu-ne tots, que 

aquest és el calze de la meva sang, la sang de 
l‟aliança nova i eterna, vessada per vosaltres i per tots els homes, en remissió 

dels pecats. Feu això, que és el meu memorial”.   


