
 

 

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: LA LLIBERTAT D’ESTIMAR» 

En la construcció del Regne se’ns fa molt necessari passar de les 
idees a la concreció d’allò que Déu vol per a nosaltres i per a tota 
la humanitat. Cal posar en joc les capacitats personals, oferint el 
que som, però també donant espai a aquells amb els qui 
compartim la vida. Cal, i vet aquí la lògica a la que som convidats 
per la Paraula de Déu, estimar amb llibertat. És a dir, sense pors ni 
al què diran; i sense pors per venir d’on venim o ser com som. 
Aquestes pors són les més paralitzadores de totes les que puguin 
existir. Ens debiliten, ens empetiteixen. Jesús ens dona bon model 
de com construir el Regne de Déu: apropant-se a una dona 
estrangera. Per un costat rebutja la por, «el què diran», 
protagonitzat pels seus deixebles, per un altre costat rebutja el 
plantejament d’una fe que no vol sincerament apropar-se a Déu, 
sinó tant sols la guarició. La dona cananea és la veu valenta dels 
qui amb sinceritat reconeixen que Déu no pot estar només a 
l’abast d’uns pocs. La dona cananea accepta de ser estimada per 
Déu perquè enmig de les dificultats. No el rebutja. I Déu, en Jesús, 
estima lliurement i plenament aquells que li obren el cor amb 
sinceritat, justament com aquella dona cananea. 
M’agrada de subratllar en aquesta escena d’avui una pregària 
breu, directa i clara, com la que apareixia la setmana passada en 
boca de Pere. Avui és una dona que prega dient: «Senyor, ajudeu-
me». I és que no arribem pas a la lògica de l’estimació, ni de la 
llibertat quan estimem, sense una preparació prèvia, sense la 
pregària. La pregària és expressió de proximitat, de caliu, de 
relació amb Déu, enmig de la nostra vida.  
Aquest pont entre el que vivim i el que esperem rep el nom de 
pregària. No deixem mai d’assegurar els fonaments d’aquest pont, 
la pregària ens ajudarà a connectar, a posar en una relació 
satisfactòria allò que normalment queda separat per una 
deixadesa nostra, la fe i la vida. Que la nostra oració ens sostingui 
en la nostra capacitat d’estimar i de ser estimats. 

 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 15: 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 15: Esposos Josep Canyelles 
I Dolors Castellví / Diumenge 16: 
Montserrat Boltà Cañellas. Adrià 
Canals. Salvador Ros i Dolors Roca i 

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

«Un rebrot naixerà de la soca de Jessè, 

brotarà un plançó de les seves arrels. L’Esperit del Senyor reposarà damunt d’ell, esperit de saviesa i d’enteniment, esperit de 
consell i de fortalesa, esperit de 

coneixement i de reverència pel Senyor; 

esperit que li inspiri com reverenciar-lo. No 

jutjarà per les aparences ni decidirà pel que 

senti a dir; farà justícia als desvalguts, 

sentenciarà amb rectitud a favor dels 

pobres. La seva paraula serà un flagell en el 

país, una sentència que farà morir el malvat. S’armarà de justícia, se cenyirà de fidelitat».  

(Is 11,1-5). 

 

 

 

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


