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PROPÒSITS, SÍ; REPTES, TAMBÉ 
 
En el full parroquial de diumenge passat vam escriure una colla de propòsits 

que podria ser bo de mirar de complir al llarg de l’any... i sempre. Però, a més 
dels propòsits, hi ha els reptes. Les parròquies hauríem d’assolir unes fites i, per 
fer-ho, necessitem l’ajuda de tots els parroquians habituals. Cada parròquia ha 

de seguir el seu ritme, no cal córrer, però convé que les parròquies siguin vives, 
actives, dinàmiques. I això depèn, no sols del mossèn, sinó de tots. Avui, 
presentem uns quants reptes -objectius a assolir- que afecten la vida interna de 

la parròquia i que són reptes bàsics i que, si ens hi posem, podem aconseguir. 
 
Lectors: Tenim pocs lectors. L’ideal seria tendir a fer una llista de persones 

que estiguin disposades a llegir les lectures el dia que participen en la missa 
dominical, sigui el diumenge sigui el dissabte. Si en la llista, per cada missa,  hi 

hagués cinc o sis persones, hi hauria més veus diverses i més estils diversos de 
llegir i a cada persona li tocaria de llegir no cada diumenge sinó de tant en tant. 
 

Catequistes d’infants: Una comunitat cristiana, una parròquia, no acaba de 
ser una parròquia amb tots els ets i uts si no té un grup de catequistes estable, 
actiu i que ha rebut una formació bàsica per a fer bé la tasca de catequista. 

Caldria, doncs, aconseguir de tenir un bon grup de catequistes i, per tant, que 
alguns pares, o altres persones, s’animessin a ser els catequistes de la mainada 
inscrita a catequesi.       

 
Classe de religió a l’escola: És molt important que en l’escola pública hi hagi 
classe de religió, que hi hagi pares que ho demanen per als seus fills. És un 

dret que cal exercir i que ajuda a la formació integral, completa, de la mainada. 
Mirant les coses des de la fe cristiana no convé, doncs, renunciar a aquest dret. 
 

Joves: En una parròquia s’ha de poder veure gent jove. Cal apropar-se, 
sobretot els qui hi tenen traça, als joves. La parròquia els pot oferir un lloc per 
trobar-se, per dialogar, per formar-se. L’ideal és que els joves, ells mateixos, 

acostin altres joves a la parròquia i, sobretot, a Déu.      
 

Cant: Cantar és resar dues vegades; i cantar bé, deu ser resar tres vegades. 
Tenim directors de cants, però, a més, ¿No seria possible organitzar una petita 
coral, sense pretensions, que ajudés a sostenir i acompanyar el cant de 

l’assemblea dominical? Seria possible assajar els cants una estona abans de la 
missa?  
 

Caritat: Continuem immersos, i sembla que en tenim per temps, en una 
situació econòmica difícil. No podem oblidar, doncs, que hem de viure de 
manera senzilla i austera, i estar alerta per ajudar els qui passen realment 

necessitat. Càritas i Mans Unides són mitjans que tenim per a canalitzar l’ajuda.   



 

Formació cristiana: la formació és essencial en tots els camps de la vida; per 
a fer créixer la nostra vida cristiana també és essencial. La lectura individual, els 
grups de reflexió, l’assistència a conferències..., són mitjans idonis per a anar 

avançant en el coneixement del que hem de creure, viure i testimoniar.   
 
Aquesta llista, com vam dir en la llista de propòsits, també es podria allargar. Hi 

ha d’altres reptes de més volada, que per a una parròquia, són més difícils 
d’assolir. Potser en parlarem algun dia. 

  El mossèn 
 

_____________________________________________________________________ 
 

INTENCIONS DE MISSES 

 
Dissabte, dia 1: per Victor Messa (pare) i Víctor Messa (fill), difunts. 

Diumenge, dia 2:per Miquel Arumí i Riera i Jaume Morera i Blancafort, 

difunts. Dijous, dia 6: Ramon Serra, en el 7è aniversari de la seva 
mort. Dissabte, dia 8: Maria Mercedes Ferrer, Vda. de Messa, en acció 

de gràcies. Diumenge, dia 9: pels difunts de la familia Bayés i Coma. 
 
 
INFORMACIONS 

 
INSCRIPCIONS A LA CATEQUESI: Ara és el moment d’inscriure els nens i nenes a 
la catequesi d’iniciació cristiana. Pares, passeu, si us plau, per la rectoria a comunicar-

ho. Tal com vam informar caldrà comprar un catecisme i un quadern d’activitats: tot 
plegat: 18,00 euros. La catequesi la començarem el dijous, dia 13 d’octubre.  
 

CONFIRMACIÓ: Dissabte, dia 1 d’octubre, és el dia assenyalat per a començar la 
catequesi per als qui es preparen per a confirmar-se. Ens trobarem a la rectoria de 4 a 
5 de la tarda.   

 
FORMACIÓ CRISTIANA PER A ADULTS: Diumenge vinent, dia 9 d’octubre, segon 
diumenge de mes, de 2/4 d’11 a 2/4 de 12 del matí, ens reunirem a la rectoria 

tots els qui vulgueu llegir, comentar, aprofundir i pregar amb les lectures que llegim el 
mateix diumenge a missa. Tothom hi és convidat.  
 

COL·LECTA PER A LES VITRINES: Aquest cap de setmana, com cada cap de 
setmana de mes, farem la col·lecta extraordinària per a acabar de pagar les vitrines. 
Encara cal fer un esforç més, malgrat la crisi econòmica. Si algú vol fer un donatiu a 

través de la caixa d’estalvis el número del compte corrent de la parròquia és el 
següent: 2100 3731 35 2200009611.  
 
 

 

DONATIUS REBUTS PER A LES VITRINES: 5,00; 5,00; 30,00 euros. Fins el dia 

d’avui s’han recollit: 9.856,28 euros. Moltes gràcies 


