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ALGUNES CONCLUSIONS:  
IMPULSAR EL TROBAMENT AMB CRIST 

A TRAVÉS DE LA “CULTURA DE LA TROBADA”  
 

No sé si us ha avorrit molt la lectura d’aquest document sobre la 
parròquia . Segur que era necessari explicar-lo i comentar-lo. 
Hi ha una intuïció fonamental: les parròquies s’han de renovar. Però, en 
quin sentit? Diu més concretament el Document: cal una conversió 
pastoral en les parròquies, tenint en compte la vessant 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. 
Les parròquies, doncs, han de ser centres que impulsin cada vegada més 
el trobament en Crist. I això fer-ho tenint en compte la finalitat per la 
qual van néixer les parròquies: fer-ho a través de l’anunci de l’Evangeli, 
de la celebració eucarística i del testimoni de caritat. Ho faríem molt 
malament si renovar-se signifiqués renunciar a aquests “pals de paller” 
entorn dels quals les parròquies troben la seva identitat. 
Per tant, anem per feina: 
Tots els grups i grupets de la parròquia: de preparació als sagraments, 
(Baptismes, confirmacions, primeres Comunions, matrimonis), 
d’espiritualitat, els serveis parroquials de formació cristiana, Càritas, 
consells, el despatx, les nostres celebracions...) ¿són ocasió 
d’evangelització, és a dir: impulsem el trobament amb Crist? Una 
parròquia molt clàssica, o molt moderna, que no portés a terme la missió 
de l’Església no ens interessa. 
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INTENCIONS  DE  PREGÀRIA EN LES MISSES 
 

Dissabte dia 12.- Cor Immaculat de la Verge Maria. Santa Mª Rosa Molas. 
Vespre (festiva), 20 h.- Rosa Casas i Jaume Margarit./ 
   Lola Duran (14 aniv.), espòs Francesc i filla Rosita. 
   Esposos Miquel Font i Engràcia Sagristà. 
 

Diumenge dia 13.- DIUMENGE XI DE DURANT L’ANY. Sant Antoni de 
Pàdua. 
9 h.- Josep Martí Solanes Yherta (natalici: 57 anys) 
       Antonio Sanromà Parellada; 
       Esposos Ramon Pouné i Carme Casasampere i filla Assumpció. 
         

12:30 h.- Esposos Anton Galofré i Conxita i fills Anton i Teresina. 
 
Dilluns dia 14.- Santa Digna, verge i màrtir; St. Eliseu, profeta. 
Vespre, 20 h.- Dif. Família Prat Salvans. / Jaume Vilà i família 
 

Dimarts dia 15.- Santa Maria Micaela del Santíssim Sagrament  
Matí, 9 h.-  Mercè Cots 
Vespre, 20 h.-  Difunts família Sagristà Prats 
 

Dimecres dia 16.- Sant Ferriol, prevere i màrtir. Sant Quirze i Julita, mr.  
Matí, 9 h.-  Missa 
Vespre, 20 h.-  Missa 
 

Dijous dia 17.- SantSanta Emília Vialar, religiosa fundadora.  
Matí, 9 h.-  Missa 
Vespre, 20 h..- Celebració Paraula i Comunió. 
 
Divendres dia 18.- Sant Criríac i Paula, màrtirs. Santa Marina, vg. i mr.  
Matí, 9 h.-  Missa 
Vespre, 20 h.- Vicenç Costa Juncadella i Florentina Parés Montmany. 
 

Dissabte dia 19.- Sant Romuald, abat fundador dels Camaldulencs.  Sants 
Gervasi i Protasi, màrtirs. 
Vespre (festiva), 20 h.- Josep M. Sanglas. 
   Lluís Parellada Tuset (40 aniv.) i fills Isidre i Lluís. 
   P. Faustí Gutiérrez, SDB 

Núria Prats. 
 

Diumenge dia 20.- DIUMENGE XII DE DURANT L’ANY. Sant Silveri papa i 
Florentina  verge. 
9 h.- Josep M. Aymerich./Vicenç Font (44 aniv.) i esposa Carme. 
12:30 h.-  Difunts família Torres Prats./ Antonio Pastor, Margarita Mayor i 
Oleguer Boloix./ Esposos Isidre Prats i Maria Almirall./ Maria Poch 
Casasampere (11 aniv.). 
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És ben cert que en l’acció de l’Església hem de tenir molt present el món 
d’avui: com és el jovent, la sensibilitat de l’home/dona modern, com 
incidir en la nostra societat, les famílies... Per això és important que 
nosaltres fem creïble amb la nostra vida el que anunciem, en una xarxa 
de relacions interpersonals que generin confiança i esperança . En el 
període actual, sovint marcat per la indiferència, l'aïllament de l'individu 
en si mateix i el rebuig dels altres, el redescobriment de la 
fraternitat és fonamental, ja que l'evangelització està estretament 
vinculada a la qualitat de les relacions humanes.  
 La "cultura de la trobada" és el context que promou el diàleg, la 
solidaritat i l'obertura a tots, ressaltant la centralitat de la persona. Cal, 
per tant, que la parròquia sigui un "lloc" que afavoreixi l’ "estar junts" i 
el creixement de relacions personals duradores, que permetin a cadascú 
percebre el sentit de pertinença i ser estimat. 
Justament la qüestió de trobar-nos és el que ha quedat més malmès en 
aquest temps de pandèmia. Però ara torna a ser un bon temps per refer 
llaços i valorar com a prioritat aquesta “cultura de la trobada”: què fer 
per promoure el diàleg, la solidaritat, l’obertura a tots, sempre partint 
de la centralitat de la persona? ¿És la nostra parròquia un “lloc” que 
afavoreixi estar junts i afavoreixi el creixement de relacions personals 
que permetin a tots percebre que formen part de la comunitat parroquial 
i que se sentin acollits i estimats? ¿com fomentar-ho? 

Mn. Antoni Roca 
 

 
 

 COL.LECTA DE CÀRITAS DEL DIA DE “CORPUS”  
Es recolliren 906 €. Moltes gràcies per la vostra generositat i 
solidaritat. 
 

  CAP A LA RENOVACIÓ DEL CONSELL PASTORAL DE LA 
PARRÒQUIA  (1) 

Acomplerts 5 anys de l’actual Consell Pastoral parroquial ara cal 
renovar-lo com s’aconsella en el Directori de les parròquies. 
Anirem recordant coses prou sabudes... 
Ha de tenir aquestes notes distintives: ha de ser estable, 
representatiu, consultiu, amb un pes molt important en les seves 
conclusions, i servidor de la comunitat i de la comunió eclesial 
(Concili provincial Tarraconense).                             (continuarà) 

 

 ESPAI DE PREGÀRIA: AQUEST DILLUNS, A LES 19,15 H. 
Pregària amb exposició del Santíssim, en el mes del Sagrat Cor. 
 

 DIUMENGE VINENT, NOCES D’OR MATRIMONIALS 
A la missa de les 12,30, els esposos José Torres Molina i Consol Prats 
Casasampere celebraran 51 anys de casats. No ho pogueren celebrar 
l’any passat per raó de la Pandèmia. Per molts anys!  

 

 

JESÚS, COMUNICADOR DEL REGNE DE DÉU 
Si em permeteu que comenci aquest escrit amb una reflexió a mig 

camí entre la meva vida personal i la professional, us diré que la primera 
cosa que m’ha vingut al cap en meditar l’evangeli d’aquest cap de setmana 
és una sensació d’admiració profunda per Jesús, no només com a font de 
la meva fe, sinó també com a model de comunicació de la fe. L’evangeli 
d’aquest cap de setmana posa de manifest que Jesús ha estat un dels 
comunicadors més importants de la història de la humanitat, un 
comunicador que es va avançar al seu temps.  

Aquestes darreres dècades, en estudiar el funcionament del cervell 
humà, els neurocientífics han descobert, per una banda, que els relats i les 
històries són molt més eficaços que els discursos per mobilitzar les persones 
(per això els utilitzen els publicitaris, els polítics, els economistes...). I, per 
altra banda, han descobert que per influir els altres cal connectar amb el 
que els preocupa, amb el que els interessa. Doncs bé, Jesús és un model 
excel·lent en l’ús de totes dues estratègies. 

Per una banda, l’evangeli ens diu: “Amb moltes paràboles 
semblants, Jesús anunciava la paraula a la gent (...). No els deia res sense 
paràboles” (Mc 4, 33-34). Una lliçó interpel·ladora per tots els que 
comuniquem a l’església: sacerdots, catequistes, educadors de la fe, pares 
i mares.  

Per altra banda, les dues paràboles de l’evangeli d’aquest cap de 
setmana parlen sobre llavors a persones que es dedicaven a semblar, és a 
dir, Jesús parteix del que preocupa a les persones per aconseguir que els 
preocupi una altra cosa: treballar pel regne de Déu. 

I encara una darrera reflexió. Jesús parla sobre unes llavors que 
l’home ha plantat i que “tant si dorm com si està despert, de nit i de dia, 
la llavor germina i creix sense que ell sàpiga com” (Mc 4, 26-27). És a dir, 
Jesús em diu que el regne de Déu no es farà sense el meu compromís, 
sense que jo planti unes llavors, però que el creixement depèn d’Ell. És Ell 
qui fa germinar les llavors, qui dona vida. Res no es fa sense mi, però res 

no depèn només de mi.                                             Joan Ferrés Prats 
 

PER MOLTS ANYS!!!  Als Antonis, Antònies, Tonis, Antons, Tons, Tonets, 

Antonets…  I a tots els del ram de la construcció. Que Sant Antoni de 

Pàdua ens guardi de prendre mal i intercedeixi per nosaltres !!! 


