
 

 

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 forànea 
 -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: LA FORÇA DEL VENT I LA FORÇA DE LA FE» 

La força del vent és un bon signe que diu moltes coses de la nostra 
fe. De vegades pel vent tot es mou o bé tot trontolla, i d’altres, 
com amb una simple brisa suau del matí, ens permet de confirmar 
la certesa de l’existència de Déu, i la seva proximitat. Així ho 
deduïm de les lectures d’avui. Jesús domina els vents i els controla, 
i per la seva banda el profeta Elies descobreix la presència de Déu 
gràcies a un «aire suau». De fet, però, el que està en joc és la 
nostra fe. Jesús ens ha parlat del Regne de Déu, de la necessitat 
d’entendre aquest projecte de justícia, de pau, d’amor i de veritat, 
de vida i esperança; però també Jesús ens ha demanat de ser 
conseqüents i per tant, testimonis que proposen i viuen el Regne 
de Déu. Això no és possible sense el regal de la fe. Un present que 
Déu ens fa i que nosaltres hem de descobrir al llarg de la nostra 
vida. Que n’és de dolorós, com diu sant Pau, de comprovar que 
alguns dels nostres contemporanis diuen que no tenen fe. 
Certament que la fe no s’imposa, però també, la fe no és una cosa 
que ens posem per una estona i després ens ho traiem. És un regal 
de Déu que ens cal descobrir, acollir, cuidar, i que dona sentit a 
tota la nostra existència. Hem de dir, immediatament, que cadascú 
viu la fe de maneres diferents. Fixem-nos en les reaccions de 
valentia de Pere, el xap dels deixebles, i de temor del profeta Elies. 
El primer no dubta a fer el gest de caminar, com el mestre, sobre 
les aigües. El segon es cobreix la cara amb el mantell. Uns són més 
valents i uns altres més tímids, uns són més prudents altres més 
atrevits. Sigui com sigui, però, tots necessitem enfortir la fe. D’aquí 
la necessitat de la pregària: «Senyor, salveu-me». Els evangelis 
contenen pregàries molt variades, però sens dubte, sempre molt 
clares i concises. Fem-nos nostre aquestes pregàries. «Dóna’m fe», 
«fes que hi vegi», «apiada’t de mi», «vull seguir-te»…no volem 
restar passius davant la vida, davant la construcció del Regne, 
davant el do de la fe. Com la força del vent, desitgem que nostra fe 
ens ajudi a vibrar, a moure’ns, a fer de la nostra existència un signe 
de vida plena.               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 8: Carme Bacarises Jorba.  
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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 8: Esposos Josep Canyelles I 
Dolors Castellví / Diumenge 9: 
Montserrat Boltà Cañellas. Adrià 
Canals. Salvador Ros i Dolors Roca i 

família. Joan Ribas. Josep Martí Tor.  
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PREGÀRIA D’ELIES 

 

«Senyor, Déu d’Abraham, d’Isaac i d’Israel: 

que se sàpiga avui que tu ets Déu a Israel, 

que jo sóc servent teu i que he fet tot això 

per ordre teva. Respon-me, Senyor, 

respon-me, perquè aquest poble es 

convenci que tu, Senyor, ets Déu i que fas 

tornar els cors cap a tu».  

(1Re 18,36-37). 

 

 

 

CAPELLA DE SANTA ROSA 
Eucaristia el proper diumenge 23 a les 13’30h. 

 
 


