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Solemnitat de la Pentecosta.                      23 DE MAIG DE 2021. Nº 21 
 

EL VALOR DE LA PARRÒQUIA AVUI 
 

Amb moltes precaucions, anem sortint d’aquest túnel que ha significat 
la pandèmia. També la vida de l’Església i de les parròquies se n’ha 
ressentit i potser encara posa més al descobert la necessitat d’un canvi 
en la seva orientació: cal una conversió pastoral en aquesta nova 
etapa evangelitzadora que avui l’Església està cridada a promoure per 
tal que les comunitats cristianes siguin centres que impulsin cada vegada 
més el trobament amb Crist. Conversió pastoral vol dir un canvi en 
l’orientació de la seva acció d’acord amb les prioritats que avui cal 
atendre per portar a terme la missió de l’Església.  
El papa Francesc ho indica: “Si alguna cosa ha d’inquietar santament i 
preocupar la nostra consciència, és que tants germans nostres visquin 
sense la força, la llum, el consol i l’amistat amb Jesucrist, sense una 
comunitat de fe que els contingui, sense un horitzó de sentit i de vida. 
Més que la por a equivocar-nos, espero que ens mogui la por a tancar-
nos en les estructures que ens donen una falsa contenció, en les normes 
que ens tornen jutges implacables, en els costums on ens sentim 
tranquils, mentre fora hi ha una multitud famolenca i Jesús ens repeteix 
sense cansar: “Doneu-los menjar vosaltres!” (Mc 6,37). 
Aquesta inquietud que ressalta el papa posa en evidència aquesta 
conversió pastoral que necessita l’Església i les parròquies. Una 
conversió pastoral que arrenca de la prioritat de l’anunci de l’Evangeli, 
d’acord a les actuals exigències de l’evangelització. Aquesta conversió 
missionera té una implicació en la manera d’actuar en les parròquies. 
La parròquia des de la seva aparició als inicis de l’Església, sorgeix com  
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INTENCIONS  DE  PREGÀRIA EN LES MISSES 
 

Dissabte dia 22.- Santa Rita de Càssia, religiosa. Santa Joaquima de 
Vedruna, religiosa viuda de Barcelona, fundadora Carmelites de la Caritat.  
Primeres Comunions: Difunts famílies Carreté-Aixalà; Rosa Muñoz; Àngel 
Cuadrado; Pilar Benet 
Vespre (festiva), 20 h.- A Santa Rita en acció de gràcies. Difunts Martí 
Tuset./ Joaquim Folqué Margalef./Esposos Dolors Font i Salvador Roig i 
Auxili Font./ Jaume Vilà./ Magí Casals i Maria Pi.  
 

Diumenge dia 23.- PASQUA DE PENTECOSTA.  
9 h.- Esposos Joan Marcè i Pepita Munné, i filla Neus. 
12:30 h.- Difunts família Morral-Reverter. 
 
Dilluns dia 24.- Benaurada Verge Maria, Mare de l’Església. Maria 
Auxiliadora 
Vespre, 20 h.- Miquel Siñol (11è. aniv.) esposa Lola, fill Hermenegild i 
neboda Núria./ Ramon Badosa (27 aniv.) i Pepeta Castells./ Esposos Joan 
Costa Ubach i Núria Prats Escala. 
 

Dimarts dia 25.- Sant Beda, el Venerable, doctor de l’Església. Sant 
Gregori VII papa  
Matí, 9 h.-  Difunts Pere Sadurní Vallès i família 
Vespre, 20 h.-  Acció de gràcies a Sant Honorat 
 

Dimecres dia 26.- Dedicació Catedral de Sant Feliu. Sant Felip Neri.  
Matí, 9 h.-  Família Roig Monjo. 
Vespre, 20 h.- Teresina Masana i Modesta Casas 
 

Dijous dia 27.- Crist, Gran Sacerdot per sempre. 
Matí, 9 h.-  Encarna García Cuadrado 
Vespre, 20 h..- Celebració Paraula i Comunió 
 
Divendres dia 28.- Sant Germà, bisbe de París.  
Matí, 9 h.-  Missa 
Vespre, 20 h.- Funeral de Lluís Casanovas i Riera 
 

Dissabte dia 29.- Sant Just d’Urgell.  
 

Primeres Comunions: 
Vespre (festiva), 20 h.- Difunts família Mèlich Oriol  
 

Diumenge dia 30.- La Santíssima Trinitat. Sant Ferran, rei. 
9 h.-  Miquel Via, esposa Dolors i filla Maria Rosa; Joan Saperas i esposa 
Benita 
12:30 h.- Difunts famílies Pérez, Casas i Romagosa. 
 

 



a resposta a una precisa exigència pastoral: apropar l’Evangeli al poble 
a través de l’anunci de la fe i de la celebració dels sagraments. 
Visiblement representada per l’edifici de culte, és signe de la presència 
permanent del Senyor ressuscitat enmig del seu poble. 
Però la configuració territorial de la parròquia avui està cridada a 
confrontar-se amb una característica del món contemporani, en el qual 
la creixent mobilitat i la cultura digital han dilatat els límits de l’existència. 
La vida de les persones, en efecte, s’identifica, cada vegada menys, amb 
un context definit i immutable, desenvolupant-se més aviat en “un 
vilatge global i plural”, i la cultura digital ha modificat la comprensió tant 
de l’espai com del llenguatge i els comportaments de les persones, 
especialment en les generacions joves. La facilitat dels trasllats i la 
velocitat de la comunicació estan transformant la percepció de l’espai i 
el temps. 
I la parròquia, com a comunitat viva de creients, està inserida en aquest 
context, en el qual el vincle del territori tendeix a ser sempre menys 
perceptible, els llocs de pertinença es multipliquen i les relacions 
interpersonals corren el risc de dissoldre’s en el món virtual... 
Avui s’adverteix que aquestes variacions culturals i la canviant relació 
amb el territori estan promovent en l’Església, gràcies a la presència de 
l’Esperit Sant, un nou discerniment comunitari, “que consisteix en el 
veure la realitat amb els ulls de Déu, en l’òptica de la unitat i la comunió”. 
És per això que és urgent implicar tot el Poble de Déu en l’esforç d’acollir 
la invitació de l’Esperit, per dur a terme processos de “rejoveniment” de 
la cara de l’Església. 
En aquest dia de la Pentecosta, escoltem  i seguim la crida de l’Esperit.  

De la Instrucció “La conversió pastoral de la 
parròquia al servei de la missió” (nn 1-9) 

 

 

 
 

 PRIMERES COMUNIONS:  
Dia 22 de maig: Meritxell Almeyda Olaya, Núria Carreté Prat, Arnau 
Ferrés Cuadrado, Joan Ferrés Cuadrado i Albert Tolós Madorell. 
Per molts anys i persevereu! 
 

 CONDOLENÇA 
La donem als familiars de Joaquina Pérez Muñoz, que va morir el 
proppassat dia 18 de maig, a l’edat de 77 anys. Descansi en pau. 
 
 

 
 
 

 FELICITACIÓ: 

La donem als esposos Teo Pérez - Marta Casas i també Miquel Casas 
– Maria Rosa Romagosa que celebraran diumenge vinent, a la missa 
de les 12,30h  les Noces d’Argent matrimonials. Que per molts anys! 
 

 FUNERAL:  del cunyat de Mn. Anton, Lluís Casanovas, divendres 
vinent. a les 20,00h. Descansi en pau. 

 

 CONSELL PARROQUIAL D’ECONOMIA: Reunió extra divendres, 
a les 4 de la tarda. 

 

 

NOVA PENTECOSTA: SORTIM! 

Va ser fa poc més d’un any, al febrer del 2020. Un mes abans que 
esclatés la pandèmia, es va celebrar a Madrid un Congrés de Laics en el 
que vàrem participar més de dos mil cristians de totes les diòcesis 
espanyoles, amb aquest lema: “Pueblo de Dios en salida”. Hi havia una 
altra gran pancarta que deia: “Nuevo Pentecostés”. Avui, a punt de sortir 
de la pandèmia, s’està intentant promoure un postcongrés a tota Espanya, 
per extreure’n més fruits.  

Dues idees claus d’aquell congrés: 1. L’Església no són els bisbes i 
els capellans. L’Església som tots. Els laics hem de recuperar el 
protagonisme que havíem perdut. 2. La missió central dels cristians és 
l’evangelització. Els lemes “Sortim!” o “Iglesia en salida” volen dir que hem 
de deixar de mirar cap endins. No ens hem de preocupar tant de conservar 
el que hi ha a dins l’Església com d’anunciar Jesús als que són fora d’ella. 

En una conversa informal durant el Congrés, el bisbe Toni Vadell, 
bisbe auxiliar de l’arxidiòcesi de Barcelona, ens preguntava si alguna 
vegada ens confessem de no evangelitzar, de no anunciar Jesús als no 
creients. Al cap i a la fi, deia ell, és una obligació tant o més important que 
tantes altres de l’incompliment de les quals sí que ens confessem. La 
pregunta em va impactar. 

Trobo que la festa de la Pentecosta és una bona oportunitat perquè 
ens plantegem totes aquestes qüestions. Pot ser que, com els apòstols el 
dia de la Pentecosta, estiguem tancats mirant-nos el melic. Pot ser que, 
com ells, tinguem por del que hi ha a fora. Pot ser que tinguem mandra de 
sortir o que ens manquin les forces.  

En tots aquests casos ens cal que l’Esperit davalli sobre nosaltres i 
ens ompli amb la seva força. Només així vencerem les pors i les mandres i 
serem capaços de sortir per anunciar Jesús. 

 

Joan Ferrés Prats 


