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LA QUANTITAT O LA QUALITAT? 

 
Venim d’una època, cada vegada més llunyana, en què el signe de vitalitat de 

les parròquies es mesurava, en gran part, pel fet que les esglésies eren plenes 
de gent els diumenges. Però hauríem de fer-nos aquestes preguntes: per què, 
les esglésies, eren plenes de gent, els diumenges? Era normal que estiguessin 

plenes de gent? Per què  molts dels qui omplien les esglésies,  ja no s’han 
deixat veure més?  
 

No es tracta de ser ni pessimista ni conformista, i menys encara de fer cap 
judici de les persones que aquests darrers cinquanta anys ens han precedit en 

el camí de fe i tenien el bon costum d’anar a missa cada diumenge. Tanmateix 
potser el fet que, els diumenges, les esglésies fa cinquanta anys estiguessin 
plenes no era prou normal. Hem sentit a dir moltes vegades que hi havia gent 

que se sentia obligada a anar a missa, i que, els qui no hi anaven, eren 
assenyalats amb el dit (ara passa a l’inversa!). Si això és veritat -i sembla que 
en molts casos ho és-  no ens ha d’estranyar gens que ara que, gràcies a Déu, 

ningú no obliga a anar a missa,  a missa siguem pocs.  
 
Deixant a part que ser cristià no s’acaba ni comença en anar només a missa els 

diumenges i festes de precepte, ara ens trobem que, en la nostra societat, no 
tothom vol ser cristià; i d’entre els qui són batejats, no tothom vol batejar els 
fills o es vol casar per l’Església; no tothom vol que es digui missa quan se li 

mor un familiar; no tothom veu clar o accepta que cal anar a missa el 
diumenge; no tothom entén que fer la primera comunió o rebre la confirmació, 
no és un punt final en el camí de la fe, sinó tot el contrari.  

 
L’Església aspira a convertir tota la família humana en família de Déu. Per això 
avui dia es parla tant de l’evangelització i de la necessitat d’una nova 

evangelització, de tornar a plantar en el cor de les persones la llavor de 
l’Evangeli.  Per tant, el fet que siguem pocs no ens ha de deixar indiferents 

sinó, tot el contrari, ens hauria d’esperonar a trobar maneres per fer arribar 
l’Evangeli a tothom -començant per les nostres famílies-; i, no cal dir, disposar-
nos tots plegats a viure la fe amb més coherència, amb més convicció. Però per 

dur a terme aquesta tasca ingent fa falta molt compromís personal i comunitari, 
un compromís que, potser, aquests anys passats, veient que érem molts, veient 
que les esglésies eren plenes, havíem oblidat.  

 
El problema, doncs, de les nostres parròquies, actualment, no seria, em 
sembla, un problema de nombre, sinó una qüestió més fonda i més difícil de 

donar-hi resposta: d’una banda, aconseguir que la comunitat parroquial estigui 
formada per bons cristians, cristians coherents, cristians que estan contens de 
ser-ho, cristians de paraula i de fets. I, d’altra banda, aconseguir que la 



comunitat parroquial, que es fa visible sobretot el diumenge en la celebració de 

l’eucaristia, estigui formada per cristians de totes les edats.  Per tant, crec que 
la quantitat (quants som) no ens hauria de preocupar -la vitalitat d’una 
parròquia no es mesura pel nombre d’afiliats- sinó que el que ens hauria de 

preocupar és la qualitat (el testimoniatge de vida cristiana que donem) i si entre 
els qui som hi pogués haver gent de totes les edats, aleshores tot seria més 
arrodonit.   

 
No cal perdre gaire temps a dir-nos i repetir-nos que som pocs i grans. El que 
estem fent, de mantenir el caliu de la fe en els nostres pobles, és, en el present 

i de cara al futur, molt important. Per tant, siguem els que siguem, no ens 
cansem de sembrar, amb la paraula i l’exemple, i en un temps o altre, es 
recolliran els fruits...encara que potser alguns de nosaltres no tindrem el goig 

de veure-ho.    
       El mossèn 

____________________________________________________________ 

 

ADVENT 
 

En el misteri d’Advent, el Crist hi és com aquell qui està arribant però 

al mateix temps sempre és esperat. L’Església no para de dir durant 

aquest temps: Veniu, Senyor Jesús.  
Nosaltres, com a membres de l’Església, ens hem de disposar a 

acollir el Senyor, tant el dia de Nadal com el dia del retorn del Senyor  

a la fi dels temps.  

 

 
AGENDA 

 

INTENCIONS DE MISSES: dijous, dia 19: per la intenció del qui 

ha fet l’almoina; dissabte, dia 21: pels difunts de la família 
Bayés i Clos; diumenge, dia 22: pel poble de Viladrau.   

 

INFORMACIONS 

 

CELEBRACIÓ COMUNITÀRIA DE L SAGRAMENT DEL PERDÓ 

 
La farem el dijous, dia 19 de desembre, juntament amb la missa. 

Començarem a les 7 del vespre. Hi haurà confessors de fora. 

 

 

MISSA DEL GALL 
 

Seguint la tradició de cada any,  celebrarem, la Missa del Gall, el 

dimarts, dia 24 de desembre, a les 12 de la nit. 

 

 


