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LA PARRÒQUIA, COMUNITAT D’ACOLLIDA I SENTIT (1) 

Diumenge passat, a La Vanguardia, va sortir publicat un article, escrit 

per un grup d’intel·lectuals cristians, que porta per títol «La 
parròquia, comunitat de vida i sentit». Atès que es tracta d’un article 

molt interessant ha semblat bé de reproduir-lo en gran part, un parell 
de diumenges seguits, i, sobretot,  recomanar vivament de llegir-lo 

íntegrament. Es troba fàcilment a internet, en català i castellà. En són 
autors Josep Maria Carbonell, Josep Maria Cullell, Eugeni Gay 

Montalvo, David Jou, Jordi Lòpez Camps, Josep Miró i Ardèvol i 

Francesc Torralba.  

En les primeres ratlles de l’article hi ha aquesta constatació, que tots 

podem fer, i que és bo que es recordi. Veure la realitat no fa mai mal:  

«La parròquia segueix present en aquest escenari difícil de 

diagnosticar. Alguns consideren que és una relíquia del passat, el 

pàl·lid record d'una societat hegemònicament cristiana que retia culte 

a Déu i es penedia dels seus pecats abans de combregar. La realitat, 

però, fa pensar. Molts joves no hi entren mai. No han estat batejats, 

ni han rebut la primera comunió. La parròquia és un espai irrellevant 

en les seves vides; no forma part del seu imaginari col·lectiu. Molts 

adults hi han deixat d'entrar. No hi han trobat el que cercaven o se 

n'han allunyat per fatiga o deixadesa». 

I després es fa una referència a les persones que són el motor d’una 

parròquia: «Una gran part dels usuaris habituals de les parròquies 

(ens referim estrictament a l'Europa occidental) són persones grans 

que no solament participen de la vida litúrgica i ritual, sinó que, a 

més a més, s'impliquen generosament en les tasques socials, 

educatives, pastorals i administratives per convertir la parròquia en 

una cèl·lula viva enmig de la gran urbs. Els rectors, les dones i els 

ancians són la força motriu de les parròquies. Sense aquest do 

generós no podrien sostenir-se, ni fer tot el conjunt d'activitats que 

despleguen». 

Després es fa veure com en la parròquia es plasmen els objectius de 

la religió cristiana. Vegem-ho: «La finalitat primordial d'una religió 

com la cristiana és inserir-se en el cos social, fer-se present en la 



vida de les persones, respondre lúcidament a les seves angoixes i 

patiments a la llum de la Paraula revelada de Déu. Ser en el món, 

amb els seus clarobscurs, és la missió d'una religió que té com a 

categoria teològica central l'encarnació. Ser al bell mig de la ciutat és 

una necessitat del cristianisme, ser-hi d'una manera amable i 

lluminosa és una exigència perquè la parròquia esdevingui creïble i 

significativa, perquè sigui l'espai de trobada íntima i personal amb 

Déu, l'ocasió per transcendir i escoltar la crida de Déu». 

La parròquia ha de ser missionera: «Entenem que l'existència de la 

parròquia al bell mig de la ciutat és un signe valuós, per si mateix, 
que cal subratllar i destacar. Això no vol dir que no calgui fer un 

esforç creatiu i audaç per arribar als col·lectius que mai no hi entren, 
o només esporàdicament a propòsit d'alguna celebració. El papa 

Francesc, a Evangelii gaudium, exhorta a sortir de nosaltres 
mateixos, a ser creatius i anar cap enfora, a abandonar les zones de 

confort per fer-nos presents en les perifèries del món. La parròquia 
ocupa un lloc físic de la ciutat, però està cridada a obrir-se al seu 

voltant i, a la vegada, a esdevenir un lloc significatiu, especialment 

en un univers on es multipliquen els no llocs o els espais de 
l'anonimat (Marc Augé)». 

Continuarem el dia vinent.     

          El mossèn 

CATEQUESI D’INICIACIÓ CRISTIANA PER A INFANTS 

Començarem les sessions de catequesi el dijous, dia 9 d’octubre, a les 
17,15 (un quart de sis de la tarda) i fins a les 18,15 (un quart de set 

de la tarda). Sembla que podrem fer dos grups: els qui vénen per primera 
vegada i els qui es preparen per rebre la primera comunió aquest any. No 

ens oblidem, al llarg del curs de pregar per aquesta mainada i pels seus 
catequistes. Transmetre la fe als infants és un goig però també una gran 
responsabilitat; per això necessitem l’ajuda i la força de la pregària.  

AGENDA 

INTENCIONS DE MISSES: dijous, dia 9: per Maria Font i Autonell, 
difunta; dissabte, dia 11: per Jaume Masvidal i Planas, difunt; 

diumenge, dia 12: pel poble de Viladrau. 

FORMACIÓ CRISTIANA PER A ADULTS: Aquest mes només hi ha 
possibilitat de fer-la el dissabte, dia 25 d’octubre, que serà en plena Fira de 

la castanya. Parleu-ne i, si sembla  que no és oportú de fer-la,  no la farem.    

GASOIL: ja tenim el dipòsit de la calefacció de l’església ple de gasoil, a 
punt per a passar l’hivern. Hem pagat 1.666,46 euros.   



 


