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LA PARRÒQUIA, COMUNITAT D’ACOLLIDA I SENTIT  (i 2) 

Continuem reproduint una gran part de l’article que porta per títol «La 

parròquia, comunitat d’acollida i sentit», aparegut recentment en un diari 
de Barcelona.  

El dia passat vam acabar recordant que la parròquia ha de ser missionera, 
ha d’anar cap enfora, més enllà de les portes de l’església. Després, els 

autors de l’article indiquen unes quantes tasques importants de la 
parròquia. Vegem-les: «La parròquia és una petita esfera d'acollida, un 

àmbit permeable que acull i obre les portes, especialment als grups més 
vulnerables de la societat. És una comunitat atenta a les necessitats de 

l'entorn. Ha tingut i té una funció pal·liativa determinant en aquesta tràgica 
crisi econòmica i social que estem patint. Molts ciutadans, creients i no 
creients, també fidels d'altres confessions, troben en la parròquia refugi, 

bàlsam, consol, la resposta eficient i eficaç als problemes derivats de la 
crisi. No sempre es reconeix prou aquest capital social que aporta la 

parròquia, però és just reconèixer-ho, així com també el que fan altres 
comunitats religioses en el conjunt de la societat catalana. Sense la 
col·laboració gratuïta de molts feligresos, sobretot dones i, generalment, 

d'avançada edat, no podrien desenvolupar-se les funcions socials, 
formatives de la parròquia». 

Tanmateix cal anar més enllà de les tasques socials, cal que sigui un lloc 

per a poder-hi fer també una experiència espiritual, un lloc de creixement 
espiritual: «Però l'Església, com ha subratllat amb èmfasi el papa Francesc, 
no és una oenagé, ni està cridada a esdevenir el tapaforats, per dir-ho amb 

l'expressió de Dietrich Bonhoeffer, d'un sistema econòmic que mata, com 
s'afirma a Evangelii gaudium. Està cridada a ser un lloc de consol, de refugi, 

un àmbit on sigui possible fer experiència de la infinita bondat d'un Déu que 
vetlla per cadascú de nosaltres fins i tot en la més obscura de les nits. No 
és un fi en si mateix, és un instrument al servei de quelcom que la 

transcendeix. Per això, la dimensió espiritual és bàsica, una dimensió que es 
tradueix en la celebració de l'eucaristia, en l'escolta de la Paraula de Déu 

que, com un do, se'ns regala cada dia, perquè a la llum d'aquesta Paraula, 
examinem la pròpia vida i orientem l'existència envers el Crist. És lloc de 
celebració en comunitat». 

«La parròquia és un node social, un generador de capital ètic i social perquè 
genera llaços, encontres, cohesiona persones i generacions i crea vincles de 
benvolença. Molts ciutadans, però, veuen en la parròquia un lloc de serveis 

socials, però pocs hi veuen un àmbit de creixement espiritual, una esfera on 
sigui possible fer silenci i trobar-se sincerament amb Déu. No són pocs els 

ciutadans que cerquen, legítimament, en altres àmbits el conreu de la seva 
vida interior, el desenvolupament del seu sentit de transcendència. La 



parròquia, però, no pot defallir en la seva voluntat d'esdevenir una 

comunitat d'acollida i de sentit». 

Les parròquies han de ser acollidores:  «Cal obrir les portes de bat a bat. 
Els processos espirituals de cada persona són complexos i, de vegades, una 

font de sofriments i patiments emocionals que requereixen un 
acompanyament amb atenció i delicadesa. Molts ciutadans troben en la 

parròquia algú que els escolta, que dedica temps a escoltar persones que 
pateixen tota mena de sofriments i que esperen, amb vertader neguit, un 
relat versemblant que doni sentit, que curi les seves ferides, una Paraula 

que vertebri el sentit de l'existència, en definitiva, un doll d'esperança que 
permeti afrontar les arestes de la vida quotidiana». 

I perquè la parròquia esdevingui el que ha de ser cal que laics i preveres 

treballem corresponsablement: «Per tot plegat, considerem just reconèixer 
el capital social i espiritual que aporta la parròquia en les nostres societats. 
Entenem que és bàsic ajudar els preveres en la seva difícil tasca d'acollir 

tothom i d'arribar a tots els col·lectius. Els laics estem cridats a fer-nos 
corresponsables d'aquesta missió, a aportar el bo i millor del nostre talent 

perquè les parròquies tinguin el vigor que desitgem i siguin focus de llum i 
de sentit». 

Mirem, doncs, de tenir ben en compte aquesta lliçó que ens donen sobre la 

parròquia aquesta colla d’intel·lectuals cristians i laics.  

          El mossèn 

AGENDA 

INTENCIONS DE MISSES: dijous, dia 16: per Maria Font i Autonell, difunta; 

dissabte, dia 18: per Maria Arumí i Riera, difunta; diumenge, dia 19: pel poble de 

Viladrau.  

INFORMACIONS 

COMPTES DEL TERCER TRIMESTRE 2014: En un full adjunt presentem, com 

acostumem a fer, els comptes de la parròquia. Convé que tots sapiguem d’on provenen 

els diners i en què els gastem. Moltes gràcies per la vostra generositat. 

FIRA DE LA CASTANYA: la parròquia col·laborarà amb la 20na. Fira de la Castanya i 

ho farà tenint l’església parroquial oberta tot el dia –i els dies que duri la fira- per tal 

que, qui ho vulgui, pugui entrar a reposar o a pregar; també editarem un punt de llibre 

amb una fotografia del campanar; i l’associació de pares del col·legi farà servir els 

locals dels baixos de la rectoria. La Fira és la festa de tot el poble i la parròquia també 

s’hi fa present d’alguna manera. 

MES D’OCTUBRE, MES DEL ROSARI: recordem que cada dia, a l’església 

parroquial, es resa el sant Rosari a les 19,15 hores. Al final, s’invoca la Mare de Déu de 

l’Erola. Els dijous, a més, se celebra l’Eucaristia a les 19,35 hores.   

 



 

     


