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SOM UN «PETIT RAMAT», PERÒ FORA COMPLEXOS 

Temps enrere corria entre el clergat una mena d’acudit en el qual es 

parlava dels cristians de les «quatre estacions», això és, de les 

persones que només freqüentaven l’església en quatre ocasions a la 

seva vida: quan rebien el baptisme, quan feien la primera comunió, 

quan es casaven i quan se’ls feia el funeral.  Ara, actualment, encara 

estem pitjor perquè  ja costa de trobar cristians de les «quatre 

estacions», i tot fa pensar que, almenys a curt termini, aquest 

distanciament, voluntari o no, en relació a la fe i a l’Església anirà en 

augment.  

Els parroquians, el «petit ramat», els qui ens trobem habitualment el 

diumenge per a celebrar l’Eucaristia i per tant fem visible l’Església de 

Jesús en el poble,  som un grup de persones que es va fent cada dia 

més petit. Aleshores, es fa més urgent que mai, preguntar-nos: jo,  

què puc fer per la meva parròquia?  Què puc fer perquè aquest «petit 

ramat» continuï fent camí i què puc fer perquè, si és possible, creixi 

en fidelitat a Déu i en fidelitat al proïsme, creixi en fe i en servei? 

I en aquest fer hi haurà coses que es veuen i coses que no cal que es 

vegin, però és important que es facin. Comencem per aquestes 

darreres: pregar pel «petit ramat»; no avergonyir-nos mai de ser 

cristians; pregar pels catequistes i per la mainada que es prepara per 

fer la primera comunió o pels adolescents que rebran el sagrament de 

la confirmació; pregar pels joves del poble i per les famílies; pregar 

pels malalts del poble;  escoltar  bé l’Evangeli i, si pot ser, llegir-lo i 

meditar-lo; ajudar les persones que passen alguna necessitat, sigui 

per mitjà de Càritas sigui directament.       

I entre les coses que es veuen hi hauria: participar en l’Eucaristia de 

cada diumenge i en altres actes que organitza la parròquia; visitar els 

malats i les persones grans que puguin estar soles; donar suport i 

estar agraït a les persones que ja fan quelcom per la parròquia, com 

és ara, rentar la roba litúrgica, fer els rams; animar els catequistes i 

valorar el seu treball; oferir-se per fer algun servei concret; 

col·laborar, segons les pròpies possibilitats, en les col·lectes 

ordinàries i extraordinàries que es fan a la parròquia; animar-nos els 



uns als altres a continuar essent cristians i a participar en la 

parròquia, encara que siguem un «petit ramat»....       

Som un «petit ramat», però no hauríem de tenir cap complex de ser-

ho. Ara que som pocs ho hem d’aprofitar per a anar enfortint la 

nostra identitat de cristians. Ja vindran temps millors. Cada època ha 

de servir la fe d’una manera determinada, potser a nosaltres, avui, 

ens toca de servir-la «aguantant ferms» la flama de la fe, i com 

llegíem diumenge passat a l’Evangeli, procurant, com va saber fer  

l’apòstol Andreu, acompanyar les persones cap a Jesús. D’això se’n 

diu ser apòstol, ser missioner. I de ser apòstols, de ser missioners, no 

ens en podem oblidar mai.  

El mossèn 

 

AGENDA 

INTENCIONS DE MISSES:    dijous, dia 29: per la intenció del qui 

ha fet l’almoina; dissabte, dia 31: per la intenció del qui ha fet 

l’almoina; diumenge, dia 1 de febrer: pel poble de Viladrau.  

FORMACIÓ CRISTIANA PER A ADULTS: com que la sessió 

d’aquest mes de gener que havíem de fer dissabte passat no es va 

poder fer, la farem el dissabte, dia 31, a les 18,15 h. (a un quart 

de set del vespre), a la rectoria. Tothom hi és convidat.  

INFORMACIONS 

RECOLLIDA D’ALIMENTS: Recordem que avui tanquem la 

campanya de recollida d’aliments per Càritas. Ja donarem els 

resultats del que s’ha recollit, però, des d’ara, donem les gràcies a 

tots els qui hi heu col·laborat.  

COMPTES DE LA PARRÒQUIA DE TOT L’ANY 2014: en un full 

informatiu trobareu els comptes de la parròquia corresponents a l’any 

2014. Com ja hem dit altres vegades convé que tots els feligresos de 

la parròquia estiguin ben informats dels diners que es recullen i dels 

diners que es gasten i en què es gasten.  I si teniu algun comentari a 

fer no dubteu de fer-lo i de demanar explicacions. 
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