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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

«LÒGICA DE L’EVANGELI: SEDUCCIONS»

La vida és plena de seduccions, de reclams, d’invitacions.
Algunes ens distreuen i ens fan passar l’estona, sense cap
aportació concreta, d’altres ens acompanyen al llarg de la nostra
història, fins al punt de viure el perill de caure sota el seu domini, i
d’altres ens canvien perquè l’obren a un nou estil de vida. De les
primeres no en diré res perquè venen i van. De les segones diré
que justament són les acompanyen a Pere, el cap dels deixebles.
Algú de carn i ossos, com tu i com jo, que lluita per seguir Jesús,
perquè se sent atret per les seves paraules, per les seves accions,
per la seva proposta, però al mateix temps se sent molt seduït, i
vinculat, als criteris del món, als arguments de l’amistat, de la
fidelitat, de l’èxit…que poden més que els de Déu. De les terceres,
diré que són aquelles que proposa Jesús, aquelles que representen
una nova comprensió davant la vida: la valentia, la humilitat, el
coratge, la renúncia, l’acceptació del fracàs com inici d’una nova
victòria, d’una nova etapa en la vida. La capacitat de Jesús per
seduir els deixebles no es redueix a una simple crida, a una simple
invitació. Va més enllà d’un joc, es tracta d’un plantejament de
vida nou. La proposta de Jesús no busca la fama, l’aplaudiment
fàcil, la distinció honorífica, el copet a l’esquena que de vegades
tots busquem. Es tracta de quelcom més radical, més profund, més
elevat. Es tracta d’una proposta, no com la pensarien els homes,
sinó com Déu l’ha volgut. Els homes i dones del nostre temps volen
salvar la vida sense perdre-la, es això possible? Doncs per Jesús no.
La vida la rebem per donar-la, per compartir-la, per oferir-la, per
perdre-la, per lliurar-la i així poder retrobar-la. Vet aquí la novetat
de la seducció de Jesús. Si la llavor que cau a terra no mor, no dona
fruit, així també la nostra existència està cridada a ser llavor que
mor per tal de ser fruit de vida nova. L’amor de Déu que rebem al
llarg de la nostra vida farà possible el que ara per un simple
raonament humà ens sembla una quimera. És Déu qui ens modela
a imatge i semblança seva, i així nosaltres som seduïts.

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.

++++++++++++++++++++++++++++

PREGÀRIA DE JEREMIES
«M’heu afalagat, Senyor i m’he deixat
seduir, us heu apoderat de mi i m’heu
dominat, però ara passen el dia divertint-se
a costa meva, tothom es riu de mi.
[...]
A la fi pensava: no en vull parlar més, no
diré res més en nom d’ell, però llavors
sentia en el meu cor un foc que cremava,
sentia un incendi dintre els meus ossos».
(Jr 20,7-9).

1eres COMUNIONS
Preguem pels nens i nenes que durant
setembre i octubre participaran per
primera vegada de la taula de l’Eucaristia
a les nostres parròquies de santa Maria i
sant Antoni.

