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LA PARRÒQUIA 

 
Què és una parròquia?  En un document recent del bisbes d’Itàlia es 
defineix la parròquia d’una manera molt suggerent: “La parròquia 

és l’Església que viu entre les cases dels homes”.  

 

Aturem-nos a comentar aquesta definició: dir que “la parròquia és 
l’Església” és definir la parròquia no a partir d’un edifici sinó a partir 

de les persones. Això és, la parròquia no és principalment una 

estructura, un territori, un edifici, sinó la comunitat estable de fidels 

cristians que hi ha en un poble, que viu sota el guiatge d’un pastor, i 

que anuncia la Paraula de Déu, celebra els sagraments i practica la 
caritat fraterna. És important que entenguem que la parròquia és 

l’Església present en un lloc concret i que l’Església som tots els 

batejats, que tots els batejats tenim la mateixa dignitat, que tots som 

igualment fills de Déu i que per tant, dins la gran família de l’Església, 
tots tenim drets i deures. 

 

En la segona part de la definició es diu que la parròquia “viu entre les 

cases dels homes”. Amb aquestes paraules es remarca quelcom de 
fonamental: la dimensió missionera de la parròquia. Els fidels 

cristians que formem la parròquia, que formem l’Església, no estem 

fets per a viure tancats a dins les esglésies o a la sagristia sinó que 

estem fets per a viure “entre les cases dels homes”, és a dir, enmig 

de les altres persones. I és enmig de les persones, en la societat que 
ens ha tocat a viure, que som cridats per Déu a donar el millor 

testimoniatge possible de la nostra fe.   

 

Cada setmana, el diumenge, els cristians, els qui ho volen ser de nom 
i de fets, es reuneixen per a celebrar l’Eucaristia, i ho fan perquè 

Jesús va dir: “Feu això que és el meu memorial”. Aquesta trobada 

dominical fa prendre consciència, un dia sí i l’altre també,  que la 

Paraula de Déu que escoltem i el Cos de Crist que rebem, no ens 
aparten de les persones i de  la societat sinó, tot el contrari, ens hi 

fan submergir plenament per tal que Crist visqui “entre les cases dels 

homes”, això és, perquè Crist, a través de les nostres paraules i del 

nostre exemple de vida, sigui cada dia més conegut i estimat de 
tothom. 

 

Què ens veiem en cor de fer perquè la parròquia visqui entre les 

cases dels homes?  Crec que és molt encertat el que ha escrit un 

teòleg de casa nostra, Mn. Joan Planella: “La primera evangelització 



va ser portada a terme en els dos primers segles de l’era cristiana per 

les primeres generacions apostòliques; la segona evangelització la 

van dur a terme els monjos per mitjà de la gran xarxa de monestirs a 

l’època medieval; i la tercera evangelització fou portada a terme pels 
jesuïtes i els nous ordes religiosos, després de la crisi de Luter i del 

descobriment del nou continent. En els moments actuals, podem dir 

que en la nova evangelització serà determinant l’actuació d’un laïcat 

actiu i compromès, amb una adequada articulació i 
complementarietat amb la tasca insubstituïble del ministeri ordenat”.  

 

Si això ha de ser així, i Déu faci que sigui així, ¿Qui és aquest laïcat 

actiu i compromès? On és? Tots els fidels cristians, tots els batejats 
hauríem de tendir a ser aquest laïcat actiu i compromès per tal que 

en cada poble, i també en el nostre, no falti mai la presència de la 

parròquia, “l’Església que viu entre les cases dels homes”.     

 

El mossèn 

AGENDA 
 
INTENCIONS DE MISSES: dissabte, dia 4: per Pere Blancafort, difunt; 

diumenge, dia 5: per Jordi Blancafort, difunt; dijous, dia 9: per la intenció del qui 
ha fet l’almoina;  dissabte, dia 11: per Maria Blancafort, difunta; diumenge, dia 12: 
per Joan Blancafort, difunt. 

 
INFORMACIONS 
 

SOBRE LES VITRINES: Pensàvem que ens faltava poc per acabar de pagar les 
vitrines i així ho vam anunciar en el full parroquial de fa dos diumenges (15-gener-
2012), en el qual dèiem que ens faltaven 1.595,43 euros. Ara, hem de rectificar perquè 

ens han presentat una factura endarrerida que puja a 1.420,72 euros, que entrava dins 
el pressupost. Hem d’arribar, doncs, a 14.159,06 euros i ara, comptant els quatre 
donatius que esmentem en aquest mateix full, som a 11.272,91. Per tant, encara ens 
queden per pagar: 2.886,15 euros. Confiem que ho podrem anar pagant de mica 

en mica, i prenent-nos el temps que calgui.  
 
DONATIUS PER A LES VITRINES: 30,00; 20,00; 10,00; 10,00, euros. Moltes 

gràcies.  
 
COL·LECTA PER A LA SANTA INFÀNCIA: Es van recollir 93,38 euros. Moltes 

gràcies. 
 
EXCURSIÓ A TOURS (França): Amb motiu de la festa de sant Martí, al novembre 

passat, es va parlar de la possibilitat de fer una excursió/pelegrinatge a Tours (França) 
per anar a visitar la tomba del patró de la parròquia i la ciutat on va exercir de bisbe. 
L’excursió seria de 4 dies, probablement a la primavera. El preu, que depèn una mica 

del nombre de persones que siguem, ronda els 500,00 euros. Es deia de fer un autocar 
amb gent de Viladrau i de Sant Hilari Sacalm ja que, a 100 quilòmetres de Tours, hi ha 
la ciutat de Poitiers, d’on fou bisbe, sant Hilari, patró de la nostra parròquia veïna. Ara 

es tracta de començar-ne a parlar, d’animar-nos els uns als altres i veure si entre 
Viladrau i Sant Hilari podríem fer un autocar.       


