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LA PARTICIPACIÓ EN LA MISSA 

Durant el temps de Quaresma sembla que estem més disposats a fer alguna 

cosa que manifesti, d’alguna manera o altra, que hem acollit la crida a la 

conversió, crida que vam sentir el dimecres de Cendra quan se’ns va 

imposar la cendra i se’ns va dir: «Converteix-te i creu en l’Evangeli».   

Doncs bé, una de les coses fàcils de fer és proposar-nos, durant la 

Quaresma d’aquest any, de participar més activament en la celebració de 

l’Eucaristia. El Concili Vaticà II (1962-1965),  en la Constitució sobre la 

Sagrada Litúrgia, n. 30, diu: «Per tal de promoure la participació activa, cal 

fomentar les aclamacions, les respostes, el salmeig i les antífones i els cants 

del poble, com també les accions i els gestos i les actituds corporals. Al seu 

temps també s’ha d’observar un sagrat silenci». I en el n. 48, es diu això 

altre: «L’Església encamina la seva sol·lícita preocupació  a evitar que els 

fidels cristians assisteixin  a aquest misteri de fe (a la missa) a tall 

d’espectadors estranys o muts, ans vol que, mitjançant els ritus i les 

pregàries, participin en l’acció sagrada conscientment, piadosa i activa, que 

s’instrueixin amb la paraula de Déu, que s’alimentin de la taula del Cos del 

Senyor, que donin gràcies a Déu. (...)». 

Per tant, els diumenges -i sempre que anem a missa- no anem, com es deia 

abans, a «oir missa» -com si fóssim espectadors- , sinó a participar en la 

missa conscientment, piadosa i activa. Això ho hauríem de tenir molt 

present. Som tots, els fidels i el mossèn, que som «actors» en una mateixa 

missa, cadascun exercint la seva funció. I, entre tots, hem de fer que 

aquesta missa sigui ben celebrada i ben participada.  

Fa poc llegia que celebrar l’Eucaristia és introduir-nos en la gran comunió 

dels sants, que abraça cel i terra. És experimentar en la terra un tros de cel. 

I a tenir aquesta experiència hi contribueixen els vestits litúrgics, la música, 

l’art. I quan tots aquests elements es fan servir amb bon gust, sense pompa 

externa, expressen  que la celebració litúrgica, la missa, és un pre-signe i 

una pre-manifestació de la glòria i de la bellesa del Regne del Cel que 

esperem. 

Aquesta manera d’entendre la celebració de l’Eucaristia ajuda a veure que 

anar a missa és important, però anar-hi amb actitud de participar-hi 

conscientment, piadosa i activa, encara ho és més. Per tant, tot el que 

puguem fer durant aquesta quaresma per aconseguir-ho serà una prova 



que volem viure intensament la conversió quaresmal que ens ha de portat, 

renovats, a la gran festa de la Pasqua.  Intentem-ho!   

El mossèn 

______________________________________________________ 

AGENDA   

INTENCIONS DE MISSES: dijous, dia 25: pels difunts de la família; 

dissabte, dia 27: per Agustí Bellvehí i Esquís, difunt; diumenge, dia 28: 

pel poble de Viladrau.    

VIACRUCIS: cada dissabte, a l’església parroquial, mitja hora abans de la 

missa: a les 19h (a  les set del vespre). Exhortem, si no hi podeu 

assistir, de fer el viacrucis a casa, almenys un cop cada setmana.  

 

INFORMACIONS   

PREGÀRIA DELS FIDELS: durant la Quaresma, com ja vam fer altres 

anys, posarem uns fulls i bolígrafs a sobre la taula que hi ha a l’entrada de 

l’església i tothom qui vulgui podrà escriure una pregària, que llegirem a 

l’hora de la pregària dels fidels. Per tal de no allargar-nos més del compte, 

us demanem que la pregària no tingui més de tres ratlles. Si ho preferiu, 

en comptes d’escriure-la a l’església mateix, la podeu portar escrita de casa 

i la dipositeu en el cistell que hi ha a sobre la taula.   

LA CATEQUESI AMB ELS NOIS I NOIES QUE  ES VOLEN CONFIRMAR: 

són 9 els nois i noies que es preparen per a rebre el sagrament de la 

Confirmació. Ens trobem cada quinze dies, el dijous, de 7 a 8 del vespre, a 

la rectoria. De moment, tot marxa molt bé. Els nois i noies estan contents i 

els catequistes també. Si hi pensem, preguem per aquests nois i noies, 

perquè escoltin i acullin joiosament el missatge de l’Evangeli.   

ELS COMPTES DE LA PARRÒQUIA, RESUMITS: durant l’any 2015 les 

despeses generals de la parròquia han estat 25.331,48 euros  i els 

ingressos 24.566,92.  Hi ha hagut, doncs, un dèficit de 764,56 euros. 

Però tenim uns quants llibret de la Mare de Déu de l’Erola i del Viacrucis per 

vendre i per tant podríem dir que  no hem tingut dèficit. Les tres despeses 

més grans de l’any han estat: l’aportació trimestral al Fons Comú diocesà:  

4.865,61 euros; el gasoil: 3.266,89 euros; els llibrets del Viacrucis, de la 

Mare de Déu de l’Erola i el de Nadal: 2.989,30 euros. Pel que fa als 

ingressos, l’aportació més quantiosa ha estat les col·lectes, s’han recollit: 

9.210,44 euros, sense comptar-hi les col·lectes manades: Fam, Seminari, 

Terra Santa, Domund, etc.  El saldo final de l’any 2015, com heu pogut anar 

veient en els comptes trimestrals, ha estat positiu  6.908,56 euros.   






