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COMPRENDRE MILLOR LA REALITAT QUE VIVIM 

Cada dos anys se celebra, en un país diferent d’Europa, el que s’anomena  

«Col·loqui Europeu de parròquies». El Col·loqui és una trobada de capellans 

i laics de parròquies de pobles i ciutats d’Europa que examinen la situació 

què viu el cristianisme a Europa i es reflexiona sobre possibles camins a 

emprendre en el futur. Enguany, el col·loqui es va celebrar, el mes de juliol 

passat, a Lisieux (França).  

El bisbe de Bayeux-Lisieux  va intervenir en aquest col·loqui amb una 

conferència molt interessant. Va començar la conferència fent una anàlisi de 

la realitat que tot i ser breu, és molt ajustat i aclaridor. Heus ací algunes de 

les coses que va dir aquest bisbe:   

-«L’home és pensat des de si mateix i ja no a partir de Déu, com és el cas 

en les narracions bíbliques. En el cristianisme, Déu és primer i ve a trobar 

els homes. “Al principi existia el qui és la Paraula”. La fe és un do de Déu. 

(...) Avui, el que és primer és l’experiència individual, que esdevé la  

referència. Fins i tot en l’itinerari religiós es concedeix un gran interès a allò 

que sentim o experimentem. (...)». 

-«La relació amb el temps ha canviat. (...) L’home de la modernitat tendeix 

a pensar-se en el seu etern present. Ja no es projecte cap al futur... tan 

ocupat com està a gaudir l’instant present que tanmateix troba 

insatisfactori. (...)». 

-«Els nostres contemporanis tenen més mitjans per viure que els seus 

avantpassats, però tenen menys raons per viure. Els és imposada la 

precarietat com a art de viure. L’individu es troba sovint sol. Els febles es 

troben en una situació cada vegada més fràgil i marginal, encara que hi 

hagi gestos espontanis d’una gran generositat». 

-«Ens trobem a l’era de la societat mediàtica, d’una certa uniformització, 

amb el risc de clonatge del pensament (el telenotícies de les nou del 

vespre). Alhora aquesta societat fa possible una obertura a altres cultures. 

La gran qüestió és la identitat en el cor de la diferència». 

-«En un món trasbalsat, de vegades desencantat, la paraula dels cristians 

és esperada, i el seu testimoniatge, també. Una paraula i un testimoniatge 

que són contestats, de vegades ridiculitzats i alhora escoltats en els 

períodes doloroses de la vida o de la història».  



-«No és que perdem la fe, sinó que s’afebleix la voluntat de creure. No és 

que desaparegui l’esperança, sinó que s’apaga a poc a poc la voluntat 

d’esperar».  

I el bisbe acaba aquest breu anàlisi de la realitat, dient: «És exactament 

aquest món el que Jesús ens demana que evangelitzem. Mirem com va 

evangelitzar Ell, i com va anar a trobar els seus contemporanis».  

Una anàlisi de la realitat breu, però que subratlla punts claus del moment 

present, a Europa. Pensem-hi.  

El mossèn  

_________________________________________________________  

AGENDA      

INTENCIONS DE MISSES: dimecres, dia 10: pels difunts de la família; 

dijous, dia 11: per la Lurdes i la seva família; dissabte, dia 13: per 

Agustí Molist, difunt; per Maria Font, difunta; per Àngel Roca, difunt, 

en el primer aniversari de la seva mort; diumenge, dia 14: pel poble 

de Viladrau.  

DIMECRES DIA 10: DIMECRES DE CENDRA 

A les 11 del matí, a l’església parroquial, es farà la benedicció i la 

imposició de la cendra i se celebrarà la missa. 

El dimecres de Cendra, és dia de dejuni i d’abstinència. 

INFORMACIONS 

TEMPS DE QUARESMA:  Durant els cinc dissabtes de Quaresma, mitja 

hora abans de la missa, és a dir, a les 7 del vespre, farem el viacrucis a 

l’església parroquial.  

Durant el temps de Quaresma posarem uns fulls blancs a sobre la taula, a 

l’entrada de l’església, per tal que tothom hi pugui escriure una pregària. 

Ha de ser una pregària breu, màxim de tres ratlles. Les que hi hagi escrites 

les llegirem a l’hora de la missa, en la pregària dels fidels.  

Exhortem a fer el viacrucis a casa durant el temps de Quaresma. Ja sabeu 

que, a la parròquia, vam editar un llibret amb el viacrucis que us pot fer un 

bon servei. 

RESULTAT DE LA CAMPANYA DE RECOLLIDA D’ALIMENTS: llegums 

19'101 kg; conserves 8'810 kg; postres 14'965 kg; sucre 14 kg; pasta 

41'075kg; arròs 53'600 kg; sèmola, farina, pa ratllat 5'100 kg; brou 4 

litres; llets 76'100 litres; oli 23 litres; cereals 4 kg.  TOTAL: 263'750 kg. 



 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

  


