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CÀRITAS 
 

Diverses vegades s’ha insistit que Càritas hauria d’estar present en totes les 

parròquies, totes, i no pas d’una manera puntual, com és ara una recollida 

d’aliments o de roba un cop l’any -tot i que és important!- sinó d’una 

manera estable. Hi ha d’haver, segons ens diuen des de Càritas Diocesana, 

un grup de persones que de manera habitual es preocupin de fer prendre 

consciència dels problemes socials, econòmics i espirituals més urgents que 

pateixen persones concretes o famílies del poble o d’arreu i, alhora, 

sensibilitzar la comunitat cristiana sobre aquests problemes i, és clar, 

procurar de donar-hi la millor resposta possible. El Sr. Bisbe també ha 

insistit diverses vegades en aquesta mateixa direcció: «Cal fomentar que 

Càritas estigui en totes les parròquies i es pugui seguir fent la tasca 

d’atenció a les necessitats materials i espirituals de tota persona».    

En el document «L’Església i els pobres» s’afirma que és necessari que la 

comunitat cristiana sigui el veritable subjecte eclesial de la caritat i tota ella 

se senti implicada en el servei dels pobres; tota la comunitat ha d’estar en 

vigilància permanent per a respondre als reptes de la marginació i de la 

pobresa».  

En la darrera assemblea de Càritas Diocesana, celebrada al Seminari de Vic, 

sota la presidència del Sr. Bisbe, el dia 30 de maig del 2015, es va 

proposar, al final de l’assemblea, de fer un treball de grups en el qual hi 

havia unes quantes preguntes a respondre.  

Una de les preguntes era aquesta:  És important ser creient per estar a 

Càritas?  I les respostes que es van recollir van ser les següents:  

«1. Creiem que la pregunta hauria d’haver estat formulada d’un altra 

manera: “és important per mi ser creient per estar a Càritas?” Si la 

resposta és SI, ho hem d’expressar per mitjà del nostre testimoni; tot i així, 

pensem que no és imprescindible, per què “creure” és també un procés.  

2. No necessàriament d’entrada i com a condició imprescindible. Cal valorar 

les persones amb netedat de cor, amb actitud positiva, pensant en 

interessar a joves. Llavors ja vindrà el procés d’evangelització. Haurem 

d’anar clarificant que Càritas és motor de l’Església = 

(anunci+celebració+caritat) al costat dels pobres.  

3. És important però no imprescindible ni excloent. (Aquesta pregunta algú 

la va trobar invasiva).  



4. No perdre de vista que Càritas és Església i que les persones que són al 

davant han de ser persones que s’identifiquen amb la institució».  

I, nosaltres, com ho veiem, això, què respondríem? Potser seria interessant 

que a casa, a l’hora d’un àpat, o bé en una altra ocasió propícia 

plantegéssim aquesta pregunta i en parléssim. És una pregunta important. 

El mossèn  

AGENDA 

INTENCIONS DE MISSES: dijous, dia 8: pels difunts de la parròquia; 

dissabte, dia 10: per Miquel i Conxita i fill Josep, difunts; diumenge, dia 

11: pel poble de Viladrau.  

INFORMACIONS 

CATEQUESI:  dijous, dia 8 d’octubre, començarem la catequesi 

d’iniciació cristiana per als infants. Si algú encara no s’ha inscrit, li 

demanem que ho faci ben aviat.  

DEFUNCIÓ: el proppassat dia 27 de setembre, a l’església parroquial, es 

van celebrar les exèquies de Josep Riera i Gallart, de 88 anys, natural i 

veí de Viladrau, que va morir el dia abans, a Vic. Reposi en pau.  

EXCURSIÓ A LA SAGRADA FAMÍLIA DE BARCELONA:  hi anirem, si Déu 

vol, el dilluns, dia 19 d’octubre. Dilluns passat ja hi havia vint-i-quatre 

inscrits, però n’esperem més. També ens acompanyarà un grup de persones 

de la parròquia de Sant Julià de Vilatorta, juntament amb el rector.   

CONFIRMACIÓ: aquests dies passats, des de la parròquia, hem escrit una 

carta als nois/ies del poble, en edat de rebre el sagrament de la 

confirmació, convidant-los a venir a catequesi. En la carta se’ls explicava 

que per a rebre aquest sagrament calia preparar-se i que la preparació 

consistiria en assistir a un parell de sessions de  catequesi cada mes, des de 

l’octubre fins al maig, durant el període de dos cursos. Esperem que la 

resposta sigui bona i, almenys, puguem fer un petit grup.  

LECTORS PER A LES MISSES: tornem fer una crida a animar-se, els 

diumenges, a llegir la primera o la segona lectura. Com més serem, més 

variades seran les veus que sentirem. Una recomanació important: sovint 

les lectures que llegim són difícils de llegir, hi apareixen paraules que no 

estem acostumats a sentir i també frases que costa una mica de donar-hi 

l’entonació necessària perquè s’entenguin. Per això recomanem vivament 

que sempre, sempre, abans de pujar a l’ambó a llegir una lectura, primer 

hagueu llegit pel vostre compte aquella lectura, que trobareu en el Full 

diocesà o, si veniu una estona abans, la podeu llegir en el leccionari,  en el 

mateix llibre que tindreu al davant al moment de proclamar la Paraula de 

Déu davant tota l’assemblea reunida, a l’hora de la missa.    



   

   


