
 

EL SILENCI EN LES CELEBRACIONS 

El silenci és la paraula que parla per si mateix. No necessita intèrprets; t’entén tothom; i 

especialment els més petits. Fem l’experiència: després d’una forta discussió amb algú, 

callem, romanem en silenci, no responem ni contestem a qui ens increpa... notarem tot 

seguit l’efecte d’aquest silenci. 

El silenci en el temple. Aquest no és un 

local social, sinó un espai sagrat. I això ho 

ha d’experimentar qualsevol persona, 

creient o no, a l’entrar-hi. Sagrat no vol dir 

tètric, fosc, absència de persones... tot el 

contrari: acollidor, persones que preguen 

sigui individualment o col·lectivament, llum 

que visibilitza l’espai sagrat... Per tant a 

l’entrar-hi cal adoptar l’actitud de 

recolliment i d’atenció que possibiliti 

connectar amb el que és i amb el que allí 

s’hi fa. Algú creu que és important saludar-

se, abraçar-se, interessar-se per l’altre en el diàleg.... tot això ho podem fer en molts 

altres espais, Dins el temple hi hem de saber posar els mitjans per a: 

 Estar a soles amb Déu i amb la Verge. Diàleg i escolta. 

 Estar atents a la celebració i participar-hi activament. 

 Respectar la presència de persones que preguen. 

Silenci en la celebració. Aquest ha d’anar presidit per la manera com entrem en el 

temple. Ens cal saber fer composició de lloc: entro en un espai sagrat, no en un saló de 

ball o en un poliesportiu. Un cop estem en la celebració litúrgica cal respectar els silencis 

que es fan en ella: acte penitencial, després de la homilia (cal potenciar-lo tot fent una 

homilia breu) i després de la comunió. Aquest (de la comunió) ha de ser ben significatiu i 

no tant com acció de gràcies, sinó com endinsar-se en el diàleg amorós amb el Senyor. 

En aquest diàleg i escolta el Senyor sedueix el nostre cor i el fa seu. Li hem de donar 

temps tant els fidels com el celebrant. 

El fidels que venen a la celebració venen generalment d’un món on hi ha el soroll 

permanent, sovint ple de paraules banals i superficials. Un món on s’escolten més les 

males notícies que les bones. Saber-se recollir en silenci és oxigenar l’esperit; el 

recolliment és un silenci amb Déu. Cal un silenci llarg (sigui en la celebració o en la 

pregària personal) 

Si no sabem estar en silenci, pregar en silenci, respectar el silenci dels altres, alguna cosa 

no va bé en la nostra vida. Del silenci hom en surt sempre renovat. 
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INFORMACIONS PARROQUIALS: 
  

CATEQUESIS PARROQUIAL 

Aquesta va seguint el seu ritme a nivell presencial. 

Amb les mesures pertinents i sanitàries i amb nous 

recursos ens anem reunint infants i catequistes. 

També la Missa Familiar l’anem compartint amb 

pares, adults i infants. El primer dia érem pocs, 

esperem que a mesura que anem avançant en el 

curs, si la pandèmia no ens ho impedeix,  

augmentarem de nombre. Els i les que més els 

costa fer-s’hi presents són els de 3r i 4t curs de 

catequesis. Sou els pares que heu de veure la 

importància de l’Eucaristia en la vostra i en la vida d’ells i elles. La catequesis té sempre 

aquesta doble vessant: formació i celebració. Mai podem separar una de l’altra. 

 

 

 

 

 

CONSELL DE PASTORAL 

Aquest portava ja molts mesos sense reunir-se. Finalment ho hem fet aquest divendres. Hem 

mirat de programar algunes accions pastorals si la pandèmia ens ho permet.  

La Comissió de Cultura intentarà continuar les conferències formatives amb aforament 

limitat i alhora les transmetrem per Instagram i les penjaríem a Yuotube a fi de que es 

puguin seguir quan un tingui temps. La comissió de la família no veu possible les sessions 

de cinema amb valors, però col·laborarà en la celebració que es fa al febrer dels batejats 

durant l’any; també es farà present en la romeria a l’ermita de Maig el dia 1 de maig; 

Càritas, ja es va anunciar, a suspès les classes de formació d’adults però continuarà les de 

reforç escolar. 

De moment el que s’ha tirat en davant és Catequesis i Vida Creixent. Si es poden portar a 

terme altres activitats o accions pastorals s’anunciarà oportunament. 

De moment apleguem-nos en l’Eucaristia dominical que és el centre del viure cristià. A 

alguns poblets no es celebra perquè totes les persones que hi venien són de risc alt. Cal 

afavorir la visió que es fa per la TV2 els diumenges a 2/4 de 11 del matí. 

 

                          INTENCIONS DE MISSES DEL 19 AL 25 D’OCTUBRE 

 Dilluns  Teresa Carrés 

Dimarts Dantis 

Dimecres Residència: Joan i Francisca 

Dijous Mercè Rull Sala 

Divendres Dantis 

Dissabte Ramon Solé i Pilarin Bella   /   Josep Ribó 

Diumenge 12h. Miquel Bureu 

25 i 50 ANYS DE MATRIMONI 
 

Aquesta celebració que any rere any hem compartit amb els matrimonis que porten 25 i 50 anys de 

casats, aquest any els mateixos interessats no es veuen amb cor de fer-la. Uns són de risc alt i altres 

creuen que el millor és deixar-ho i si l’any que ve es pot fer, s’ajuntaran amb els que ho celebrin. De 

moment aquest any ens cal acceptar les limitacions que es fan presents. 

 


