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COMENCEM EL CURS 

A les escoles, instituts i universitats, el curs ja ha començat. A la 

diòcesi, va començar «oficialment» diumenge passat en la celebració 

litúrgica a la catedral de Vic, presidida pel senyor bisbe, en la qual es 

va recordar l’aniversari de la dedicació (consagració) de la catedral i 

el senyor bisbe va promulgar i lliurar el Pla Diocesà de Pastoral, 

«L’alegria d’evangelitzar» per aquests cinc propers anys (2014-

2019). Ara, ens toca a la parròquia, també, de començar el curs: cal 

pensar què farem durant el curs, amb qui podrem comptar per dur-

ho a terme i, al final, revisar a veure com ha anat tot plegat.  

Durant aquest curs 2014-2015, i d’acord amb el Pla Diocesà de 

Pastoral «L’alegria d’evangelitzar», se’ns demana de ser «Deixebles 

missioners». Ser deixeble és posar-se als peus de Jesús, escoltar la 

seva Paraula, estar amb Ell, per tal que vagi creixent cada dia la 

nostra amistat amb Ell. Per ser deixeble cal dedicar-hi temps, fins que 

puguem dir per experiència això tan bonic que escriu el Papa 

Francesc: «No és el mateix haver conegut Jesús que no haver-lo 

conegut, no és el mateix caminar amb Ell que caminar a les 

palpentes, no és el mateix poder escoltar que ignorar la seva Paraula, 

no és el mateix poder contemplar-lo, adorar-lo, descansar en Ell, que 

no poder fer-ho». Ser missioner és prendre consciència que 

cadascun de nosaltres, pel fet d’haver rebut el Baptisme,  «sigui 

quina sigui la funció en l’Església i el grau d’il·lustració de la seva fe, 

és un agent evangelitzador», és a dir, pel fet d’haver estat batejats i 

segons les nostres possibilitats tenim el deure d’anunciar l’Evangeli, 

no sols amb paraules sinó, sobretot, amb el nostre exemple, amb la 

nostra vida. I a l’hora d’anunciar l’Evangeli hem de saber 

transmetre’n el més essencial, que el Papa Francesc resumeix així: 

«Jesucrist t’estima, va donar la vida per salvar-te, i ara és viu al teu 

costat cada dia, per il·luminar-te, per enfortir-te, per alliberar-te». 

Per tant, hem de ser deixebles missioners, com la samaritana, «que 

tan bon punt sortí del seu diàleg amb Jesús, es convertí en 

missionera» i molts samaritans cregueren en Jesús per la paraula 

d’aquella dona.   



Però la parròquia com a tal també ha de ser «deixebla missionera». 

Això vol dir que tot el que ens proposem de fer, sobretot durant 

aquest curs, ha de tenir aquests dos pols: la parròquia ha de ser 

deixebla, ha de proposar «moments d’adoració, de trobament orant 

amb la Paraula, de diàleg sincer amb el Senyor» i, al mateix temps, 

la parròquia ha de ser missionera, ha de pensar què farà per ser  

missionera, per acostar-se a la vida de les persones, sobretot 

d’aquelles que han abandonat la fe o d’aquelles que no n’han tingut 

mai, i proposar-los de redescobrir Déu o descobrir-lo per primera 

vegada. 

Tenim, doncs, tot un curs per endavant que hem d’emprendre amb 

il·lusió com ho fan molts estudiants i hem de tenir present que al 

final, també hi haurà exàmens. Però tenim un avantatge, la pregunta 

que ens posaran ja la sabem: se’ns demanarà què hem fet per ser 

«deixebles missioners», què hem fet per a ser una parròquia 

«deixebla missionera».       

    El mossèn 

___________________________________________________________ 

CATEQUESI D’INICIACIÓ CRISTIANA PER A INFANTS 

- A partir de dijous, dia 25 de setembre, a la tarda, els pares 

podeu passar per la rectoria a inscriure el vostre fill/filla a la 

catequesi. 

- Farem dos grups: un dels petits, els que comencem la catequesi per 

primera vegada (a partir de 7 anys); i el grup dels qui ja van venir el 

curs passat i aquest curs rebran la primera comunió.  

- El curs de catequesi el començarem el dijous, dia 9 d’octubre. 

Cada sessió de catequesi durarà una horeta: d’un quart de sis de la 

tarda a un quart de set. 

- Els nens i nenes que vinguin per primera vegada hauran de comprar 

un catecisme i un quadern d’activitats. El catecisme els servirà 

per a  l’any vinent; el quadern d’activitats, no, cada curs és diferent. 

- Els nens i nenes que van venir el curs passat, només hauran de 

comprar el quadern d’activitats. Pel que fa al catecisme, els servirà el 

del curs passat.   

AGENDA 

INTENCIONS DE MISSES: dijous, dia 2 d’octubre: per la intenció del 

qui ha fet l’almoina; dissabte, dia 4: per Assumpció Zorita, difunta; 

diumenge, dia 5: pel poble de Viladrau. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


