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UN CANVI DE MODEL IMPRESCINDIBLE 

En general, i fins fa pocs anys, en cada parròquia, el model que es seguia a 

l’hora d’organitzar-la i de fer-la funcionar era el mateix:  la parròquia 

recolzava principalment sobre el rector i, si n’hi havia, també sobre els 

religiosos o religioses que vivien en el poble.   

Aquest model cal canviar-lo. En alguns llocs ja s’ha fet i en d’altres s’està 

fent el possible per canviar-lo. La parròquia ha de recolzar  –noteu bé la 

diferència-  en el conjunt dels batejats, això és, els clergues (capellans, 

religiosos i religioses) i els fidels laics (homes i dones).  

Per què? No pas perquè hi ha mancança de vocacions als sacerdoci i a la 

vida religiosa, sinó perquè els fidels laics (homes i dones) per raó de la seva 

dignitat baptismal -per raó d’haver rebut el baptisme- són corresponsables, 

juntament amb els mossens, els religiosos i les religioses, de la missió de 

l’Església.   

 

Els fidels laics han de viure en el 

món: «Són cridats a contribuir des de dins a manera de ferment, en la 

santificació del món», han  d’intentar perfeccionar el món segons els criteris 

de l’Evangeli; i, d’altra banda, els fidels laics han de «d’habituar-se a 

treballar en la parròquia en íntima unió  amb llurs sacerdots, a exposar a la 

comunitat eclesial els problemes i els del món i les qüestions que es 

refereixen a la salvació dels homes, per tal que siguin examinats i resolts 

amb la col·laboració de tots» . I en les circumstàncies actuals, els fidels 



laics  «han de prestar un gran ajut al creixement de la comunió eclesial en 

la parròquia i al desvetllament de l’afany missioner dirigit vers els no 

creients i vers els mateixos creients que han abandonat o limitat la pràctica 

de la vida cristiana».  

«És absolutament necessari que cada fidel laic tingui sempre una viva 

consciència de ser un membre de l’Església, al qual ha estat confiada una 

tasca original, insubstituïble i indelegable, que ha de portar a terme en bé 

de tots.»  Com escriu sant Gregori el Gran «En la Santa Església cadascú 

sosté els altres i els altres el sostenen». (Totes aquestes frases entre 

cometes es troben en un document important, de l’any 1988, sobre els 

fidels laics). 

És totalment imprescindible que aquest nou model d’identitat i de 

funcionament de la parròquia sigui el model habitual. I estaria bé que hi 

hagués una bona colla de fidels laics (homes i dones) que s’hi impliquessin 

de ple, cadascú segons les seves possibilitats i capacitats, per a fer-lo 

efectiu.      

 

El mossèn  

____________________________________________________________ 

AGENDA 

 

INTENCIONS DE MISSES: dilluns, dia 27: per la intenció del qui ha 

fet l’almoina; dimarts, dia 28: per Víctor (pare) i Víctor (fill), difunts 

i la seva família;  dimecres, dia 29: pels difunts de la parròquia;  

dijous, dia 30: per la intenció del qui ha fet l’almoina; divendres, dia 

31: per Ignacio; dissabte, dia 1 d’agost: per la intenció del qui ha fet 

l’almoina; diumenge, dia 2 d’agost: pel poble de Viladrau. 

 

INFORMACIONS  

 

BENVINGUT: Des del proppassat dia 13 tenim entre nosaltres Mn. Ignasi  

Corominas, de  l’Arquebisbat de Barcelona,  que, com cada estiu,  passa 

uns quants dies a Viladrau, fins el dia 28 de juliol.  Li agraïm que s’ofereixi a  

celebrar la missa i li desitgem una bona estada entre nosaltres.     

 

DEL CURSET D’ESTIU PER ALS MOSSENS: Els dies 21, 22 i 23 de juliol, 

en el Seminari de Vic, s’han reunit un bon grup de preveres (i alguns laics)  

amb motiu del 28è curset d’estiu, adreçat sobretot als preveres. Els tres 

dies han estat repartits d’acord amb el que hem explicat algunes vegades 

en aquest full parroquial i que són les tasques principals que ha de fer una 

parròquia: anunciar la Paraula de Déu; celebrar els sagraments; fomentar el 

servei de la caritat. Hi ha hagut una xerrada cada dia sobre aquests tres 

temes i, a la tarda, s’ha parlat del Bisbe Veyán i Mola i del bisbe Josep 

Torras i Bages.   


