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UNA EXPERIÈNCIA DE DIOCESANEÏTAT 

 
La paraula “diocesaneïtat” és una paraula que no sols no forma part 

del nostre vocabulari habitual, sinó que fins i tot costa de pronunciar. 
Ja s’endevina, però, que fa referència a tot allò que comprèn el 

conjunt d’una diòcesi. Per tant, el títol una “experiència de 
diocesaneïtat” vol dir una experiència que abasta tota la diòcesi. 

Doncs bé, de tant en tant, en la diòcesi se’ns ofereix la possibilitat de 
tenir una “experiència de diocesaneïtat”, això és, trobar-nos amb 

feligresos de les diverses parròquies i pobles de la diòcesi i que hem 
estat convocats  per celebrar algun esdeveniment determinat que 

afecta tota la diòcesi.  
 

Fa pocs dies, tota la diòcesi va ser convocada pel senyor bisbe a tenir 
una “experiència de diocesaneïtat”: participar en un pelegrinatge 

diocesà a Montserrat. Entre el segon i tercer diumenge de setembre, 

també, cada curs, som convocats a la catedral de Vic a tenir una 
experiència d’aquest tipus amb motiu de l’inici de les activitats 

apostòliques; de tant en tant, menys vegades de les que voldríem, 
som convocats a la catedral de Vic per a participar en l’ordenació d’un 

diaca o d’un prevere. Aquestes trobades amb feligresos de tota la 
diòcesi són interessants i necessàries per adonar-nos que la diòcesi 

va més enllà dels límits de la nostra parròquia i del nostre territori i 
que tots junts formem el que en diem la diòcesi de Vic, al cap de la 

qual hi ha el bisbe Romà.  
 

Els qui van participar en el pelegrinatge a Montserrat, van tenir 
l’ocasió de trobar-se amb gent d’arreu del bisbat: de l’Anoia-Segarra, 

de Manresa, d’Osona, del Ripollès etc. En aquestes trobades és una 
gran ocasió per parlar amb cristians d’altres pobles i demanar com 

van les coses en les seves parròquies, unes parròquies que potser 

desconeixem i no hi hem estat mai.  
 

És curiós constatar que gairebé arreu hi ha les mateixes inquietuds: 
tothom desitjaria que a l’Església hi haguessin més matrimonis joves, 

més mainada, més joves; que a la seva parròquia hi hagués més 
catequistes, més gent per a dedicar-se als malalts, a Càritas, més 

gent a participar en la formació, alguns grups de pregària... i també 
es constata una preocupació comuna per al futur més immediat. I 

gairebé arreu hi ha consciència que, passi el que passi, els que som i 
tinguem l’edat que tinguem, hem de continuar sostenint, mentre es 

pugui, la vida de les parròquies. Hi ha consciència clara que tot ho 
voldríem millor, que les nostres parròquies tinguessin molta vitalitat, 



però que hi ha el que hi ha. I una altra constatació general és que, en 

cada parròquia, hi ha un grupet de gent molt fidel amb la qual es pot 
comptar sempre. 

 

Tenir o fer “experiència de diocesaneïtat” és adonar-se, doncs, que 
totes les parròquies de la diòcesi formem una gran família i que, com 

en totes les famílies, hi ha una mica de tot. Per això és bo, almenys 
alguna vegada cada any, participar en aquestes trobades amb 

cristians de tota la diòcesi perquè així ens adonem que som una bona 
colla de gent que caminem junts, que tenim objectius comuns, que 

fem el que podem per tirar endavant i que tots, gràcies a Déu, sabem 
reconèixer les nostres pròpies mancances i les mancances que veiem 

en les nostres parròquies.  Sortir de casa i sentir a explicar què es fa 
en altres parròquies ajuda a obrir nous horitzons i a activar l’esperit 

de creativitat. Per això sol ja val la pena tenir una “experiència de 
diocesaneïtat”. 

         El mossèn 

 
AGENDA 
 
INTENCIONS DE MISSES: Dijous, dia 23: per la intenció del qui ha fet 
l’almoina; Dissabte, dia 25: per Pere Morera i Palou i Josefa Blancafort i Vila, 
difunts; diumenge, dia 26: pel poble de Viladrau. 
 
APLEC DE L’EROLA: Serà el diumenge, dia 26 de maig. La missa serà a les 11 del 
matí i la presidirà el P. Raimon Algueró, S.I.  
 
INFORMACIONS  
 
PRIMERES COMUNIONS: Diumenge vinent, dia 26 de maig, serà dia de primeres 
comunions. En la missa de les 12,30, s’acostaran per primera vegada a la taula de 
l’Eucaristia: l’Arnau Bagó i Serra; l’Aida Bigas i Bastias; en Pol Guilaniu i 
Santacreu; la Victòria Novosadko i la Jana Vila i Bastias. Tots ells han seguit, 
durant dos cursos, les sessions de catequesi. Els felicitem a ells i als seus pares. 
Preguem també perquè aquests nens i nenes siguin bons deixebles de Jesús i trobin en 
llurs famílies, i en tots nosaltres, el màxim de suport i exemple per a ser-ho. 
 
MES DE MARIA: Tots els dies feiners, després del rés del sant Rosari, es fa el mes de 
Maria.  
 
LLIBRET DE LA VISITA ESPIRITUAL A LA MARE DE DÉU DE L’EROLA: hem 
d’estar contents perquè el llibret de pregària que es va repartir diumenge passat 
sembla ser que ha tingut acceptació. L’ideal seria,  tal com vam dir, que aquest llibret 
arribés al màxim nombre possible de famílies del poble. Tots ens hem de fer “apòstols” 
d’aquest llibret en el sentit de fer-lo arribar a aquell parent, veí, amic, conegut que 
sabem que li agradarà de tenir-lo. D’aquests llibrets n’hem fet una edició de 300 
exemplars i el preu per unitat és de 2 euros. El qui bonament pugui, que els doni i 
els tiri en la caixeta de ferro que hi ha a l’entrada de l’església i que diu “Obres 
parroquials”. Moltes gràcies d’haver acollit aquest llibret amb simpatia i moltes gràcies 
per endavant per a vostra col·laboració i generositat. 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

AGENDA 
 

INTENCIONS DE MISSES: dijous, dia 30:  

Juny: dissabte, dia 1:; diumenge, dia 2: pel poble de Viladrau.  
 

INFORMACIONS  
 

APLEC DE L’EROLA: Avui, diumenge, dia 26 de maig, la imatge de 
la Verge és retornada a “casa seva”, al santuari de l’Erola, coincidint 

amb el dia de l’Aplec. La missa, en el santuari, és a les 11 del matí i 
la presidirà el P. Raimon Algueró, S.I.  

 
MES DE MARIA: Tots els dies feiners, després del rés del sant 

Rosari, es fa el mes de Maria.  


