
 

 

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: LLIGAR I DESLLIGAR» 

El fragment de l’evangeli d’aquest diumenge ha fet vessar molta 
tinta durant l’edat mitjana, al voltant de la reflexió del ministeri de 
Pere. Ell és qui rep, de part de Jesús, l’encàrrec de custodiar dins 
l’Església els criteris del Regne de Déu, quan explícitament es diu: 
«tot allò que lliguis a la terra, quedarà lligat al cel, i tot allò que 
deslliguis a la terra, quedarà deslligat al cel». La qüestió que es 
debat amb molta intensitat entre els teòlegs medievals és d’on 
prové la força de l’autoritat. Per diversos atzars i circumstàncies 
històriques, el segle XII, aparegué una gran obra per al dret 
canònic, «el Decret de Gracià»: es tractava d’un recull de textos, 
documents i reflexions de caire jurídic que van servir per donar 
més força a la comprensió i exercici de l’autoritat, en aquest cas de 
l’autoritat papal. Aquestes connotacions van portar a una 
centralització i a una pràctica del dret de caire essencialista, 
abstracte, poc evangèlic. Avui, de nou, ens tornem a preguntar, 
què és allò que dona força, allò que dona autoritat al ministeri, a la 
vida cristiana? El món lliga i deslliga contractes, relacions, 
compromisos amb una facilitat mai vista, i sempre o bé pel camí de 
la força o bé pel camí de la llei. No és així en el cas de Pere, ni en el 
cas dels cristians. La nostra autoritat no es recolza en la força, 
tampoc en la llei, al contrari, la nostra força és Jesús, i més en 
concret, l’amor. Això dona sentit, i autoritat a les nostres accions, a 
les nostres paraules, als nostres compromisos. L’Amor lliga, atrau, 
uneix i el no-Amor deslliga, separa, divideix. Els criteris dels 
evangelis es decanten per viure una vida en l’Amor, i per entendre 
la llei, qualsevol, per petita o insignificant que pugui ser, en relació 
a l’Amor. Jesús no ha vingut a destruir la llei, sinó a portar-la a la 
seva plenitud. No hi ha autoritat més evident que la d’aquell que 
viu estimant els altres com a un mateix, o com Jesús ens ha 
estimat. Viure com a missioners i deixebles del Regne de Déu ens 
porta a redireccionar les nostres vides vers l’Amor, vers Déu, 

perquè tot ve d’ell, passa per ell i s’encamina cap a ell.    

                      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. Familia Claramunt i 
Urgellés. Familia Ribé i Jover. 
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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 DE PERE 
 

«Ara veig de veritat que Déu no fa distinció 

de persones, sinó que es complau en els qui 

creuen en ell i obren amb rectitud, de 

qualsevol nació que siguin. Ell va enviar la 

seva paraula als israelites, anunciant la 

bona nova de la pau que arriba per 

Jesucrist, el qual és Senyor de tots els 

homes».  

(Ac 10,34-36). 

 

 

 

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


