
 
 
PAPA FRANCESC 

El passat dilluns dia 20, la congregació del 
clergat feia pública la instrucció «La 
conversió pastoral de la comunitat 
parroquial al servei de la missió 
evangelitzadora de l’Església».  
Una reflexió amb els següents punts: 
  
 

 
1.La conversió pastoral 
2.La parròquia en el context contemporani 
3.El valor de la parròquia avui 
4.La missió, criteri guia per a la renovació 
5.«Comunitat de comunitats». La parròquia inclusiva, evangelitzadora i 
atenta als pobres 
6.De la conversió de les persones a la de les estructures 
7.La parròquia i les altres divisions internes de la diòcesi 
 -sobre l’agrupació de parròquies 
 -una vicaria forana 
 -unitat pastoral 
 -zona pastoral 
8.Formes ordinàries i extraordinàries de la cura pastoral de la comunitat 
parroquial 
 -el rector 
 -l’administrador parroquial 
 -l’encàrrec in solidum 
 -el vicari parroquial 
 -els diaques 
 -les persones consagrades 
 -els laics 
 -altres formes d’atenció pastoral 
9.Encàrrecs i ministeris parroquials 
10.Òrgans de coresponsabilitat eclesial 
 -El consell parroquial d’economia 
 -el consell pastoral parroquial 
 -altres formes de coresponsabilitat de la cura pastoral 
11.Ofrenes per la celebració dels sagraments. 
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«LÒGICA DE L’EVANGELI: IMATGES VIVES» 

Amb el temps un s’adona que no tot lliga amb tot. Cal fer tria de 
les coses. Això no és gens fàcil. El final de l’evangeli d’avui ens ho 
explica quan parla del Regne de Déu, altra vegada amb paràboles, i 
descriu l’existència d’una pesca molt quantiosa, però que ha de 
passar el moment de la tria, quedant-se amb el que és bo, i 
llençant allò que és dolent. És així. No tot va bé amb el Regne. No 
tot conjuga adequadament amb la proposta de Jesús. Un cofre pot 
anar guardant-ho tot, però al final quan vols lluir unes joies, no 
pots triar-les totes, o et quedes amb les antigues o amb les 
modernes. És per això que entenem que el Regne de Déu és una 
perla única, meravellosa, esplèndida. Lluitar a favor del Regne ens 
situa en un determinat lloc, en unes opcions molt concretes, en un 
estil propi de l’Evangeli. Hi ha moltes visions del món, però cap 
com la que proposa Jesús. Triar el camí de Jesús ens ho exigeix tot. 
I ens demana entrar en la lògica del discerniment, de la capacitat 
de saber prendre decisions, i per tant de ser «imatges vives» de 
Jesús mateix. Com triava Jesús el que havia de dir i el que havia de 
fer? Sota quins criteris Jesús enfortia la seva missió a favor del 
Regne de Déu, el Pare? Com esdevinc «imatge viva» de l’Evangeli? 
El repte és gran. La responsabilitat alta. Si ens diem cristians ho 
volem ser de debò. Ja n’estem cansats d’aquells que diuen un cosa 
i en fan una altra, quan no, tota la contrària. Algú que abans de 
prendre una decisió, es pregunta: què serà allò que farà créixer 
més el Regne de Déu entre nosaltres? És algú que comença a 
configurar-se més i millor a l’evangeli de Jesús. Algú que posa com 
a criteri els pobres per davant de la pròpia comoditat…o que pren 
compromís ferm per viure la vida acollint al diferent…o que fa de la 
seva vida un espai de pregària i no de xerrameca…o que lluita per 
afavorir la justícia i la pau per a tothom…és algú que vol reproduir 
més vivament la imatge de Jesús en la seva pròpia història. 
Demanem-li a Déu que la seva imatge en nosaltres no sigui una 
cosa fugaç, sinó permanent, eterna i sempre viva.  

Mn. Daniel Palau 
 



HORARIS DE MISSA 
Dilluns, dimecres i divendres a les 
19h. Dimarts i dijous celebració de 
la paraula a les 19h. Dissabte a les 
20h Diumenge missa a les 12h. 
Totes les celebracions ferials 
contenen el res de les vespres. 
 
INTENCIONS 
Dissabte 25: Carme Bacarises 
Jorba. Jordi Roig Ardanuy. Jaume 
Urgellés Cañelles. Mn. Jaume 

Inglavaba. Mn. Jaume Estefanell.  
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HORARIS DE MISSA  
Dimarts i dijous a les 9’15h. Dissabte  
a les 18h. Diumenge a les 10’30h. 
Totes les celebracions ferials 
contenen el res de les laudes. 
 
 
INTENCIONS 
Dissabte 25: Esposos Josep Canyelles 
I Dolors Castellví / Diumenge 26: 
Montserrat Boltà Cañellas. Adrià 
Canals. Salvador Ros i Dolors Roca i 

família. Joan Ribas. Josep Martí Tor.  
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PLE I COBERT D’ALEGRIA 
 

Senyor! Ja que heu posat en el meu cor tanta alegria, 

plagui us estendre-me-la en tot el cos: 

a la meva cara, als meus ulls, a les meves mans. 

Noble Senyor! Quan recordo la vida eterna i la 

contemplo, 

em trobo ple i cobert d’alegria. 

Tan ple n’estic, que la mar no és més plena d’aigua. 

Ah, Senyor! És tan gran l’alegria que vós heu posat en mi, 

que la meva força se sent més forta i més gran que la de 

les muntanyes. 

Ni el ferro ni l’acer no són més fortes que jo. 

Ah, Senyor! El meu gaudi d’alegria i de força, 

com menys me l’atribueixo a mi, més l’atribueixo a vós: 

car poc valdria si me l’atribuïa a mi. 

Per això, plagui us, Senyor, que tot el bé l’entengui de vós, 

que sou el meu Creador i el meu Déu. 

 

 

(RAMON LLULL, Llibre de Contemplació, II.) 

 

Ramon LLull, laic, s’autoanomena foll (“boig”) per l’amor 

del Crist i, també es presenta a si mateix com l’amic de 

l’Amat, Jesucrist. Nat a Mallorca (1232-1316), recorregué 

tot el món conegut i parlà i escrigué de tot en llatí, català, 

àrab i francès per tal de donar a conèixer Crist el seu 

Senyor. 

 
 

 
 

 


