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LES CRISIS COM A OPORTUNITAT 

Que som en temps de crisi, de crisi gairebé de tot, ningú no ho nega i 

tothom ho pot constatar: és un diagnòstic generalitzat. I en aquest 

context o ambient de crisi els més optimistes coincideixen en 

proposar un camí de sortida que més o menys es formula així: les 

crisis s’han d’aprofitar per a repensar els problemes i buscar i trobar-

hi solucions. Això està molt bé, les crisis no són per a enfonsar-se 

sinó per intentar fer-ho tot molt millor. Després del diagnòstic, cal 

aplicar les cures que són -o semblen ser- més indicades. Per tant, 

aquest camí de sortida que es proposa demana gent optimista, 

creativa, activa, disposada a seguir aquell eslògan de «Nous temps, 

noves respostes », un eslògan que va fer servir  i va promocionar la 

catequesi de Catalunya i les Illes Balears, ja fa uns quants anys amb 

motiu d’un Congrés de Catequesi.  

Els més assenyats diuen que el camí per sortir de les crisis sempre és 

ardu, dur i complex. I, per tant, cal posar-hi els cinc sentits.  Seria 

molt interessant que en les nostres parròquies -en les quals som els 

qui som, no els qui, a més a més, voldríem ser- ens atrevíssim a fer 

un diagnòstic de la situació vital de la parròquia per tal de començar 

a buscar sortides de cara al futur. A l’hora de fer el diagnòstic hem de 

tenir en compte  les tres columnes sobre les quals s’aguanta una 

parròquia: l’anunci de la Paraula de Déu; la celebració dels 

sagraments i el servei de la caritat. Es tractaria de veure què es fa en 

aquests tres camps i que no es fa i s’hauria de fer; després, 

preguntar-se sobre què podríem fer cadascun de nosaltres perquè 

això que no es fa o no es fa prou bé es pogués fer el màxim de bé 

possible.  

Posem un exemple ben evident. La gent jove dels nostres pobles està 

molt allunyada de la comunitat parroquial o, si voleu dir-ho d’una 

altra manera, la comunitat parroquial està molt allunyada dels joves. 

No cal pas escatir qui està lluny de qui, només constatar que entre 

uns i altres hi ha una gran distància. Això és una mancança greu en 

una parròquia, perquè la joventut és el futur. Aleshores, podem dir 

que això és una situació de crisi en una parròquia. I la primera 



resposta a aquesta crisi és preguntar-nos: què pot fer la parròquia 

per acostar-se a la gent jove? Tenint en compte que els joves volen 

joves al seu costat, ¿on hem d’anar a buscar aquests joves que es 

puguin acostar als altres joves i oferir-los la proposta de la fe 

cristiana?  Com dèiem abans, donar resposta a una crisi és un camí 

ardu, dur, complex... Però ja seria molt que no tanquéssim els ulls 

davant d’aquestes situacions de crisi que posen en evidència la 

vitalitat d’una parròquia. Tant els mossens de les parròquies com els  

feligresos, també en aquesta situació de crisi hi hauríem de saber 

veure una oportunitat.     

El mossèn  

AGENDA 

INTENCIONS DE MISSA: dijous, dia 3 de juliol: per la intenció del qui 

ha fet l’almoina; dissabte, dia 5: pels difunts de la família Serra 

Muntal; diumenge, dia 6: pel poble de Viladrau.    

AVUI COL·LECTA A FAVOR DEL SANT PARE. Cada any en la solemnitat 

de Sant Pere i Sant Pau, apòstols es fa la col·lecta anomenada «Òbol de 

sant Pere», és a dir, a favor del successor de sant Pere, el Papa.  

INFORMACIONS 

COL·LECTA A FAVOR DE CÀRITAS: en la col·lecta a favor de Càritas dels 

proppassats dies 21 i 22 es van recollir 777,25 euros. Moltíssimes gràcies.  

DEIXEM CONSTÀNCIA ESCRITA que divendres passat, dia 27 de juny, a 

l’església parroquial, es va celebrar, com es fa cada any, la missa en sufragi 

dels socis difunts de la LLAR DELS JUBILATS. LA FLOR DEL MONTSENY.  

65è APLEC DE MATAGALLS: ja s’ha començat  a escampar la propaganda 

de l’Aplec de Matagalls, que es farà el diumenge, dia 13 de juliol. Cal 

destacar la missa que se celebrarà, al cim de Matagalls,  a dos quarts 

d’onze del matí (10,30); després la inauguració de les millores fetes en la 

font del Salt del Boc. A Viladrau, a la tarda, a les cinc, inauguració de la font 

del 50è aplec de Matagalls dedicada al P. Faustí Illa i Salvia, claretià, 

reconstruïda per l’Excm. Ajuntament de Viladrau.  

PÀGINA WEB DE LA PARRÒQUIA DE VILADRAU:  la pàgina web de la 

parròquia continua rebent visites i el nombre va en augment: l’any 2010: 

1.345 visites; l’any 2011: 1.718 visites; l’any 2012: 2.668 visites; l’any 

2013: 4.084 visites. Pel que l’any 2014, ja veurem quin resultat final hi 

haurà: de moment, de gener a maig, hi ha hagut 1.321 visites.    


