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CRÉIXER EN CREDIBILITAT

Tots constatem que les comunitats parroquials no sols van disminuint 
en nombre de membres sinó que no hi entra saba nova. Sembla que 
haguem tocat sostre. Aquesta sensació la tenim, sobretot, el cap de 
setmana,  quan  ens  reunim  per  celebrar  l’eucaristia  dominical. 
Quantes persones dels nostres pobles van a missa? Un 10%, un 12%, 
un 8%? Les xifres,  només les  xifres,  poden desanimar.  Però  hem 
d’anar més enllà de les xifres, perquè per ser anomenat cristià no 
només s’ha d’anar  a  missa sinó que,  a més,  s’ha de procurar  de 
portar una vida personal, familiar i social el més conforme possible a 
l’evangeli de Jesucrist.

Per  tant,  les  xifres  de  l’assistència  a  la  missa  dominical  són  un 
indicador que té la seva importància, però no ho són tot. És més, ens 
hem d’anar  fent  la  idea  -i  potser  ja  la  tenim-  que  el  nombre  de 
cristians, en els nostres pobles i en el present i en un futur immediat, 
serà un nombre reduït de persones, “un petit ramat”. I això no ho 
hem de viure com un fracàs sinó com una gran oportunitat  per a 
revisar a fons el que estem fent i intentar créixer en credibilitat.

Als cristians d’avui,  als  qui  formem el  “petit  ramat”,  crec que ens 
pertoca,  sobretot,  de conservar  la  fe  en els  nostres pobles,  fer  el 
possible  perquè  la  fe  cristiana  hi  continuï  essent  present,  sense 
oblidar-nos, però, del deure de ser apòstols, de predicar la fe, de fer-
la conèixer. Nosaltres hem de mantenir el caliu de la fe perquè, més 
endavant, si  Déu ho disposi així,  es pugui abrandar un bon foc. I 
perquè aquest caliu es mantingui, hem d’aprofitar aquests moments, 
en què constatem desinterès per la fe, no pas per a queixar-nos i 
posar-nos-hi nerviosos, sinó per a ser més bons testimonis de la fe, 
per a viure-la amb més sinceritat,  amb més coherència, amb més 
esperança.

I la comunitat parroquial, per ser de veritat una comunitat parroquial, 
hauria de fer -com hem dit moltes vegades-  tres coses: anunciar 
l’evangeli;  celebrar  els  sagraments,  sobretot  l’eucaristia  dels 
diumenges; i practicar la caritat envers els més necessitats. Si fem bé 
aquestes  tres  coses,  la  comunitat  parroquial,  encara  que  sigui  un 
“petit ramat”, gaudirà de molt bona salut, perquè estarem fent el que 
l’evangeli  de  Jesús  ens  demana  de  fer.  Per  tant,  no  ens  hem 
d’atabalar  amb el  nombre,  per  “quants” som sinó “com” som. Els 



esforços els hem de fer cercant “qualitat” no “quantitat”; per tant, fer 
aquestes tres coses que són essencials i fer-les el millor possible.  

Les comunitats  parroquials  no existeixen per  a elles  mateixes  i  al 
servei d’elles mateixes, sinó al servei de l’evangeli. Jesucrist ha de 
ser conegut i estimat, i en aquest treball de donar-lo a conèixer i de 
fer-lo estimar, que ha estat difícil sempre, hi ha feina per a tots els 
batejats. I a l’hora de fer feina, hem de valorar el que estem fent, 
trobar-nos a gust fent les tres coses essencials que, com a comunitat 
parroquial, hauríem de fer,  ja que  és una condició imprescindible 
per  a  ser  ambaixadors  de  Jesucrist,  per  a  posar-nos  al  servei  de 
l’evangeli i, de passada, créixer en credibilitat. Poder ser deixebles i 
apòstols de l’evangeli és una gràcia tan gran, que no en donarem mai 
prou gràcies.

El mossèn
______________________________________________________

CATEQUESI SOBRE EL DIUMENGE

El segon cartell que tenim penjat ens recorda que el diumenge és el DIA 
DEL SENYOR. El diumenge, diu el cartell, és:

- El dia de la celebració de l’obra del Creador.
- És el dia de la Resurrecció de Crist.
- Com a “primer dia de la setmana” recorda la primera creació. 
-  Com a “vuitè dia”, que segueix el dissabte, significa la nova 

creació inaugurada amb la Resurrecció del Crist. D’aquesta 
manera s’ha convertit per als cristians en el primer de tots els dies 
i de totes les festes: el dia del Senyor.  

- El diumenge és, per excel·lència, el dia de lloança i agraïment al 
Creador.  

Aquest segon cartell ens vol fer fixar en la resurrecció del Senyor. Celebrem 
l’eucaristia  el  diumenge, perquè és el  dia  que Jesús va ressuscitar.  I  la 
resurrecció de Jesús, renova tota la creació.  Per això, el diumenge és dia 
de lloança i d’agraïment al Creador. La pintura, que correspon al retaule del 
Sant Esperit (1393-1394), del pintor Pere Serra, que està exposada a la 
Col·legiata Basílica de Santa Maria de la Seu de Manresa, ens mostra Jesús 
ressuscitat, que s’apareix als apòstols.

AGENDA 

INTENCIONS DE MISSA: dijous, dia19:  pels difunts de la parròquia; 
dissabte, dia 22: pel Dr. Manuel Clemente Cera, difunt; Diumenge, dia 
23: pel poble de Viladrau.

PREGÀRIA DELS FIDELS: el diumenge, dia 23 de juny pregarem pel Dr. 
Manuel Clemente Cera, difunt

INFORMACIONS



MES  DEL  SAGRAT  COR:  Tots  els  dies  feiners  d’aquest  mes  de  juny, 
després del rés del sant Rosari, es farà el mes del Sagrat Cor.


