
 
 
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: MAI SOLS I JESÚS ENMIG NOSTRE» 

Un no sap massa ben bé per què, però qui més qui menys té alguna 
tossuderia. La més repetida entre els humans és la d’anar a la 
nostra. Ens pensem que sols tenim una llum única que resolt tots els 
nostres inconvenients. Pel contrari l’Evangeli d’aquest diumenge 
ens situa en una altre registre: «mai sols i Jesús enmig nostre». En 
altres paraules, parlem de la lògica de la comunitat. Som això, i 
estem cridats a ser això: comunitat acollidora, liderada per Jesús. Si 
voleu ho podem dir amb una altra expressió, que repetim sovint: 
estem cridats a ser una família de famílies. Sempre he pensat que la 
parròquia ha de ser un espai molt ampli, molt generós i molt 
pacient. Potser no sempre s’aconsegueix, però el que és cert és que 
Jesús ens ha guardat un lloc per a cadascú de nosaltres. El fet és que 
de vegades sorgeixen tensions i enfrontaments que no són altra 
cosa que una gran pèrdua d’energies. En els prolegòmens del nou 
curs que comencem, un curs estrany, em sento molt convidat i us 
convido a tots a ser realment acollidors amb tothom, i que tinguem 
l’enginy i la capacitat per resoldre les nostres distàncies amb un 
diàleg ferm, una discreció exquisida i un perdó sincer. Som a cridats 
a ser comunitat, però hem d’afegir un tret essencial: «comunitat de 
reconciliació». Jesús, que és qui ens uneix perquè ens estima, és 
també qui ens allibera de l’egoisme, del pecat d’anar a la nostra. 
Sense Jesús ens convertim en un grup sense interès, sense centre, 
sense verticalitat, sense futur. Jesús ens recorda en la seva lògica 
comunitària a descobrir la seva presència quan dos o tres estem 
reunits en el seu nom. Visquem el desig aquest curs d’enfortir més 
que mai el fet de fer-nos costat, de recolzar-nos, d’escoltar-nos i de 
perdonar-nos. I em refereixo no només als més habituals que 
trepitgem les rajoles del temple, sinó fins i tot, pels més ocasionals, i 
pels qui són de diferents edats. Quina gran festa la nostra trobada 
dominical, en la que homes i dones ben diversos, de procedències 
tan distintes i d’edats ben variades, ens reunim per pregar, escoltar 
Déu i deixar-nos acompanyar per Jesús.    

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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CÀNTIC DE DANIEL 
 

«Beneïu el Senyor, totes les criatures,  
canteu-li lloances per sempre. 

Beneïu-lo, àngels del Senyor, beneïu, cels, el Senyor. 
Beneïu el Senyor, aigües de l’espai, beneïu-lo, estols del Senyor. 

Beneïu el Senyor, sol i lluna, beneïu-lo, estrelles del cel. 
Beneïu el Senyor, pluges i rosades, beneïu-lo, tots els vents. 

Beneïu el Senyor, foc i calor, beneïu-lo, freds i gelades. 
Beneïu el Senyor, rosades i gebre, beneïu-lo, glaç i freds. 

Beneïu el Senyor, neus i geleres, beneïu-lo, dies i nits. 
Beneïu el Senyor, llum i tenebres, beneïu-lo, núvols i llamps. 

Que la terra beneeixi el Senyor, que li canti lloances per sempre. 
Beneïu el Senyor, muntanyes  

i turons, vegetació de la terra, beneeix-lo. 
Beneïu, fonts, el Senyor, beneïu-lo, rius i mars. 

Beneïu el Senyor, peixos i monstres marins,  
beneïu-lo, tots els ocells. 

Beneïu el Senyor, feres i ramats, canteu-li lloances per sempre. 
Beneïu el Senyor, tots els homes, beneeix-lo, poble d’Israel. 

Beneïu-lo, sacerdots del Senyor, beneïu-lo, servents del Senyor. 
Beneïu el Senyor, sants i humils de cor,  
ànimes i esperits dels justos, beneïu-lo. 

Beneïu el Senyor, Hananies, Azaries i Misael,  
canteu-li lloances per sempre. 

Beneïm el Pare i el Fill amb l’Esperit Sant,  
cantem-li lloances per sempre. 

Sou beneït, Senyor, al firmament del cel;  
Glòria i lloança per sempre». 

 
(Dn 3,57-88). 


