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FULL PARROQUIAL n. 166

FEM UNA PAUSA

Fa dies que, en el Full parroquial, anem parlant del Concili Vaticà II 
(1962-1965),  i encara ens falta presentar un parell de documents 
(constitucions)  més.  No voldríem pas  cansar  a  ningú.   Us  haureu 
adonat que, com hem anat advertint, la lectura d’aquests textos del 
Concili  és,  sovint,  difícil,  i  en tot cas,  s’aparta,  del  llenguatge que 
utilitzem habitualment quan  parlem o del llenguatge que utilitza la 
premsa escrita. És sovint, un llenguatge, tècnic, molt tècnic. 

Estaria  bé  que  aquesta  dificultat,  que  hi  és,  no  ens  impedís  de 
continuar llegint. Com més hom llegeix coses una mica complicades, 
més  s’hi  habitua  i,  al  final,  acaba  entenent  allò  que,  al  principi, 
semblava impossible d’entendre. Per tant, fem una crida a perseverar 
en la lectura d’aquests textos del Concili Vaticà II. És un bon camí per 
anar avançant en la nostra  formació cristiana, una formació que no 
podem abandonar mai. La formació permanent és un dels deures que 
tenim. 

Aprofitem aquesta pausa per dir que una altra manera de saber què 
pretenia el Concili Vaticà II és llegir els discursos dels dos papes del 
Concili: el papa Joan XXIII, que el va convocar i inaugurar i el Papa 
Pau VI, el Papa que va haver de continuar els treballs del Concili i el 
va clausurar  solemnement  el  7  de  desembre de 1965.  Llegint  els 
discursos  d’aquests  dos  papes  veiem  què  volien  i  què  esperaven 
d’aquest gran esdeveniment eclesial que fou el Concili Vaticà II.

Com una petita mostra del contingut d’aquests discursos, reproduïm 
unes paraules que el papa Pau VI va pronunciar en l’obertura de la 
segona sessió del Concili, el dia 29 de setembre de 1963; van ser 
unes paraules que van tenir molt ressò i que, avui, encara són de 
plena actualitat. Deia Pau VI fa cinquanta anys:  

“El Concili treballarà finalment per establir un pont per arribar al món 
contemporani. (...)  (l’Església) descobreix i confirma la seva vocació 
missionera, que és el seu deure essencial, i que consisteix, conforme 
al mandat que ha rebut, a anunciar amb gran coratge l’Evangeli a 
tots els humans qualsevol que sigui la seva condició. (...) 

“Mirem  els  nostres  temps  i  les  seves  manifestacions  diverses  i 
contradictòries, amb una gran simpatia, i amb un desig immens de 
presentar  als  homes  d’avui  el  missatge  d’amor,  de  salvació  i 



d’esperança que Crist ha portat al món: “Déu no ha enviat el seu Fill 
al món perquè el món fos condemnat, sinó per salvar-lo per mitjà 
d’ell”.  Que  el  món  ho  sàpiga:  l’Església  el  mira  amb  amorosa 
comprensió, amb sincera admiració; i amb un sincer propòsit no de 
dominar-lo sinó de servir-lo, no de menysprear-lo, sinó d’engrandir la 
seva dignitat,  no de condemnar-lo,  sinó de portar-li  el  consol  i  la 
salvació”. 

El Papa, doncs, feia una crida ben clara a no girar-nos d’esquena al 
món  sinó  a  portar-hi  l’evangeli  de  Jesucrist  per  tal  que  el  món 
esdevingui, de mica en mica, la família de Déu. 

El mossèn

AGENDA

INTENCIONS DE MISSES: Dissabte, dia 2: per la intenció del qui ha fet 
l’almoina;  diumenge, dia 3:  pel poble de Viladrau; dijous, dia 7:  per la 
intenció del qui ha fet l’almoina.

VIA CRUCIS: cada divendres de Quaresma, a les 19,35 hores, es farà el via 
crucis a la capella del Santíssim Sagrament. 

INFORMACIONS

DEFUNCIÓ:  dijous,  dia  21  de  febrer,  vam celebrar  la  missa  exequial  per 
Carme Salarich i Arumí, de 94 anys d’edat, que va morir a Vic. Doneu-li, 
Senyor, el repòs etern.

RESPOSTES DE LA MISSA: Des del bisbat s’ha editat un tríptic plastificat en 
el qual hi ha escrites les respostes de la missa. És una proposta que aquests 
dies de Quaresma s’ha presentat en totes les parròquies del bisbat i que forma 
part del Pla Diocesà de Pastoral 2009-2014 que, en aquest curs 2012-2013, ens 
demana d’estudiar i aprofundir el tema de l’Eucaristia. Es tracta de repassar les 
respostes de la missa, de dir-les millor i més a poc a poc, i d’aprendre-les, si 
s’escau que no les sabem. Tothom, doncs, és convidat a agafar aquest tríptic 
durant la missa i anar seguint les respostes.

DESPLEGABLE SOBRE L’EUCARISTIA: També dins el marc del Pla Diocesà 
de Pastoral 2009-2014  i, en concret, per  aquest curs 2012-2013, en què se’ns 
demana  d’estudiar  i  aprofundir  el  tema  de  l’Eucaristia,  s’ha  editat,  des  del 
bisbat, un desplegable que ens pot ajudar a comprendre l’Eucaristia, la font i el 
cimal de la vida cristiana. Podeu agafar un exemplar d’aquest desplegable de 
sobre de la taula que hi ha a l’entrada de l’església. És la continuació del que ja 
es va fer fa dos anys: primer es va presentar el sagrament del Baptisme; el curs 
passat,  el  sagrament  de  la  Confirmació  i,  aquest  curs,  el  sagrament  de 
l’Eucaristia. Són els tres sagraments de la iniciació cristiana. 



      

  


