Paraules d’agraïment i mirant el futur...
El dissabte 7 d’octubre el nostre bisbe ha presidit la meva presa de possessió solemne de la
parròquia com a nou rector. Tot i que ja visc a Parets des del 6 de setembre, i això m’ha
permès anar-vos coneixent i saludant ...
He de dir que m’he sentit molt ben acollit per tots vosaltres. I no ho dic per dir. És més, puc
dir que és a Parets la parròquia en que m’he trobat més ben acollit. És una joia arribar i ser
rebut amb un somriure, amb un tarannà positiu i amb un desig sincer d’acollir al
nouvingut. Moltes gràcies a tots, m’esteu fent molt fàcil una cosa que a vegades no ho és
massa: començar de nou en una parròquia.
Pel que fa a la vida parroquial la meva impressió també es força positiva. Tenim vida a la
parròquia. Hi tenim bons col·laboradors en tots els àmbits. Hi tenim persones motivades,
disposades a ajudar en el que calgui. Hi tenim gent que prega molt: alguns avis i àvies ja
m’han explicat tot el que preguem. M’han dit: “jo mossèn faig l’únic que puc fer: pregar”. I jo
els he dit: “I és importantíssim que ho facis, continua ...”. Estic molt content amb el que he
vist. Veig moltes possibilitats de fer camí, d’avançar...
Val a dir, que la bona acollida que he tingut i la vida que he trobat a la parròquia ha estat
gràcies al gran rector que heu tingut els últims 6 anys. Mn. Xavier ha fet una gran tasca,
cosa que fa que jo pugui continuar construint allà on ell ha deixat la construcció. Altres
vegades m’ha tocat partir de zero, aquí no és el cas. Gracies Xavi, amic i mestre.
Duc in Altum és el lema del nostre bisbe. Vol dir “tirar
mar endins”, “anem més enllà”, “seguim aprofundint”,
“no ens conformem”, “siguem agosarats”. Això és el que
voldria per a la nostra parròquia, que no fóssim
conformistes, ni rutinaris, i que visquéssim un
enamorament del Crist que ens portés a fer coses
noves, a emprendre nous camins, a no tenir por. I
d’aquesta manera poguéssim vivificar la nostra
parròquia i el nostre poble.
Aquest és el meu primer Full Parroquial, no espereu trobar un full cada setmana. La seva
periodicitat serà una mica variable. Tot i que el meu propòsit és fer un Full al mes. Tinc un
col·laborador que m’ajudarà a que així sigui.
Acabo ja i ho faig com ho fa el Papa en tantes ocasions, demanant que pregueu per mi,
perquè sigui un capellà sant. Espero poder estar amb vosaltres molts anys. Gràcies per la
vostra acollida i per tot el suport que em doneu ...
Mn. Francesc Jordana Soler
Amic i servidor

Poema amb motiu de la campana
Teresina escrit per Jaume Anfruns
LES CAMPANES DE SANT ESTEVE

ESSENT RECTOR MN. FRANCESC XAVIER
FARRÉS LÚCIA FA DONACIÓ D’AQUESTA
CAMPANA EL SR. JAUME ANFRUNS
PALAU A LA PARRÒQUA DE SANT
ESTEVE A LA QUAL EN RECORD DE LA
SEVA MARE POSA EL NOM DE

TERESINA

L’Eulàlia, la Rosalia i la Santa Maria,
del campanar de Sant Esteve, per estar al complet,
la Teresina, reclamaven nit i dia
per infondre l’alegria a tort i a dret.

El Sr. Feliu, amb Marès i Folguera,
aquest nostre temple varen construir,
amb tres campanes de primera
perquè tot Parets en pogués gaudir.

La Teresina és la campana major que bategem,
per la promesa que va fer a la mare el seu padrí.
A repic de campana s’ha complert en ferm
allò que un dia prometia complir.

Ara, ja hi són totes, les quatre germanes
juntes, com esperaven amb anhel,
les quatre copes de metall artesanes
per fer sentir la música del cel.

Ara Parets podrà gaudir escoltant el so
de litúrgia, dolor, bateig o diada festiva,
fins i tot d’inici de Festa Major,
amb el dring d’aram que ensems ja ens captiva.

Quatre campanes té el campanar.
Quatre campanes de repics galans.
Quatre campanes per orientar.
Quatre campanes per als ciutadans.

Cal acostumar-s’hi, estimat veïnat,
i omplir d’il·lusió aquest esdeveniment,
el cloquer s’ha guarnit per a signar el llega
de l’epopeia que vivim devotament.

(Quatre campanes per als meus ciutadans)

Cap a on va Càritas Aliments?
A principis dels anys 70 Càritas va començar a tenir presència en aquesta població, i la seva primera
missió va ser atendre persones en les seves necessitats bàsiques, com podien ser econòmiques, visitar
malalts, persones grans que vivien soles i també s’entregaven vals per adquirir menjar.
El 1998 comença a funcionar el Rober. Com a resultat d’una reflexió interna, el 24 d’octubre de 2013
obrim la Botigueta.
El 2004 s’inicien converses amb l’Ajuntament per traspassar el Rebost dels Aliments a Càritas i
concretament al Centre parroquial. El 2006 Càritas comença a repartir els aliments els quals provenien de
la Comunitat Europea i que distribuïa la Creu Roja. Va iniciar-se amb pocs aliments i pocs voluntaris. Amb
el temps tot va anar canviant, va augmentar el nombre de voluntaris, el de famílies que ateníem, i el volum
d’aliments ho va fer d’una manera considerable.
El magatzem dels aliments està en el soterrani del Centre parroquial que s’ha anat fent més gran a mesura
que necessitàvem més espai.
Actualment les dificultats per baixar els aliments i posteriorment pujar-los són grans, tan grans que s’ha
fet una situació insostenible.
Som davant una nova etapa, l’Ajuntament lloga un local en el carrer de sant Antoni per instal·lar-hi un
economat, que a través d’un sistema de punts, les persones que més ho necessiten podran adquirir els
aliments. Càritas juntament amb un altre grup de voluntaris de la població i la Creu Roja gestionarà aquest
servei, que suposa millorar en la dignificació del lliurament d'aliments.
Càritas Parets es disposa a mirar aquest camí amb el desig de no perdre la seva identitat i fent camí
veurem com fem avançar el projecte cap endavant.
Carme Palau
Responsable

Fem agenda!!!
A continuació expliquem els propers actes que es duran a terme a la nostra parròquia.
20h. Missa d’aniversari de la dedicació del temple i benedicció de la

Divendres 13/10

campana “Teresina” + pica-pica per a la comunitat. A les 19:30h
celebrarem vespres solemnes.

Dissabte 14/10
Festa entorn de la col·locació de la campana.
09:30-10:30

El poble toca la campana ....

10:30-11:30

Col·locació de la campana al campanar

11:30-12:30

Parlaments
Ball de Gitanes
Sardanes

10:30h. Missa dominical on
inaugurem la campana, ho farem
a la processó d’entrada que
començarem des del bell mig de
la plaça de la vila. Serà la
festivitat de Santa Teresa de

...

Jesús i la campana és diu

Pica-pica

Dijous 19/10

Diumenge 15/10

“Teresina”, què providencial!!!

19:30h Missa aniversari de la dedicació del temple de Sant Jaume,
a l’Església de Sant Jaume.

Tema postcomunió, adolescents i Joves
He parlat molt bé de tot el que he trobat a Parets, però no tot són flors i violes... El tema de
la continuïtat de la catequesi, els grups d’adolescents i joves està molt fluixet, molt o no n’hi
ha. No confieu en que el mossèn canviï tot això. No, no pot. Ell sol no pot res, però amb la
vostra ajuda tot és possible. El nostre Déu és el Déu de les coses impossibles. Hi ha una
cosa que us demano que feu ja i seria genial que ho comencéssiu a fer tots: pregar pels
adolescents i joves que s’acostaran a la nostra parròquia.
A Cardedeu, la meva anterior parròquia, el tema dels adolescents i joves ens va anar força
bé. Estic segur, i així els hi he dit unes quantes vegades, que era, en part, gràcies a la
pregària de les religioses de la Companyia de Maria que vivien a Cardedeu en una residència
per a germanes grans. Elles sempre han estat molt a prop del joves i ara que no podien
dedicar-se directament als joves pregàvem per ells. I els fruits els vam veure...
Així que tots a pregar pels joves!! En concret tenim tres moments que demanen molta
pregària. Anirem a proposar fer un grup d’adolescents als nois i noies de 4rt d’ESO del
col·legi de les monges. Ho farem el dia 17 d’octubre, uns al matí i els altres a la tarda. I els
convocarem per aquell mateix divendres 20 d’octubre a les 18h. Així que tots a pregar!!.
Si teniu fills, nets, nebots, o veïns que facin 4rt d’ESO els podeu fer arribar la convocatòria a
participar o almenys a conèixer el grup que volem constituir. Em demaneu el díptic
informatiu i us el dono.

Activitats fixes que continuen:
•

Últim dimarts de mes missa a la residència, 16:30h. No hi ha missa a la parròquia.

•

Dimecres oració a St. Jaume, 18h.

•

Dijous: missa

•

Últim dilluns de mes missa exequial pels difunts del mes.

•

Adoració del Santíssim el primer dissabte de mes. Començarem a les 8:30h amb el res
de laudes, i després quedarà el santíssim exposat per a tots els que vulgueu fer pregària
davant del Senyor. Començarem al novembre (4/11).

•

Catequesi d’adults, la farem el primer i tercer dimecres de mes tal i com fèieu, però en
un format més breu i començant abans. Començarem a les 20:15h, amb 20’ d’exposició
del tema i després 20’ de diàleg a partir del tema. La idea és que a les 21h estiguem
acabant. Us comunico els temes del 2017:
.
.
.
.

(19:30h)

+ pregària personal amb l’exposició del Santíssim+ benedicció.

Testimoni vocacional del mossèn (18/10).
Enfocament de la formació que farem i dinàmica que seguirem (8/11).
JC i la pregària (22/11)
La pregària contemplativa i el Nadal (13/12)

Com veieu els mesos de novembre i desembre les xerrades no són el primer i tercer
dimecres de mes, per diverses festivitats. Més endavant us faig arribar la proposta de
temes del 2018.

Voldria motivar-vos “muy encarecidamente” a participar d’aquest espai de formació. Per
tres motius:
•
Voldria fer un espai de formació molt proper a la vostra vida, que incideixi en la vida
de les persones. No vull fer “eruditos”. Vull formar persones que visquin cada cop millor la seva
fe. I tots estem en aquest camí de voler viure cada dia millor la nostra fe. Per això, TOTS HI SOM
CONVOCATS.
•
L’Església, la parròquia, cadascú de nosaltres, estem en un moment molt delicat: els
cristians a Parets estem a prop de la desaparició. I això no ens pot deixar indiferents. El futur de
la fe a Parets depèn de nosaltres. Que hi hagi cristians a Parets d’aquí 25 anys depèn de
nosaltres. Ens cal una nova formació, un reciclatge, que ens ajudi i doni suport de cara a ser
fidels a la missió que el Senyor ens encomana a cadascú. I tots hem de ser fidels a la nostra
missió. Per això, TOTS HI SOM CONVOCATS.
•
Si hem arribat a estar a prop de la desaparició és perquè no hem fet les coses prou bé.
És mes, diguem-ho clar, hem fet coses malament. Cal donar un tomb a les estructures pastorals
i a les nostres mentalitats cristianes. Per això, el Papa Francesc a Evangelii Gaudium parla
reiteradament de “conversió pastortal” i “conversió missionera”. Les estructures pastorals
s’han de convertir. Les maneres d’entendre el cristianisme i de ser cristians s’han de convertir. I
per això cal formació, parlar, escoltar, pregar ... Si sent i fent de cristians d’una manera estem
prop de la desaparició, alguna cosa haurem de canviar, no?. I aquest canvi no el fan quatre, és
cosa de tots. TOTS HI SOM CONVOCATS.
Tot això no fa referència al primer tema que farem, aquest us el podeu saltar.

