
El relat del Baptisme de Jesús és el camí de 
l'Evangeli per a tothom que es confessi cristià.  

“Ets el meu Fill, el meu estimat; en tu m'he 
complagut”, és la primera manifestació de Déu en 
presentar oficialment el seu Fill Jesús en societat. I 
la primera gran experiència de Jesús abans de 
començar a anunciar el Regne de Déu, és que Déu 
és Pare. Per això, tot l'Evangeli i tota la vida de 
Jesús estarà marcada per l'amor.  

Vivim moments 
di f íc i ls tant en 
l'Església i en la 
vivència de la fe, 
com en la societat 
i en  les relacions 
in terpersonals . I 
tothom es pre-
gunta per l’essen-
cial de la vida i de 
la fe.  

En l’àmbit de la 
fe, s’han publicat 
un munt de llibres 
que volen esbrinar “l'Essència del cristianisme”, 
“Què vol dir ser cristià avui”, “Com ha de ser 
l'Església avui?”. Mentre, vivim un pluralisme religiós 
ple de dubtes, d'inquietuds i de preocupacions. Si 
totes les parts d’aquest pluralisme són vàlides, 
quina diferència hi ha entre ser cristià o una altra 
cosa? 

I es busquen respostes que no acaben de 
convèncer a ningú. Que si Nova Evangelització. 
Que si Inculturació. Que si Nous Moviments… I tot 
sembla continuar igual. Cristians de registre 
baptismal. De primera Comunió. De matrimoni 
religiós. De sepultura eclesiàstica. Aparences i 

embolcalls que amaguen un món de dubtes i de 
buidor. Formem part de l'Església i no ens sentim 
Església. Estem en l'Església i dubtem de l'Església. 
L'Església parla, predica, anuncia, i nosaltres ens 
organitzem la vida amb uns altres criteris.  

Som Església per dins? Som cristians per dins? 
No ens estarem oblidant de l'essencial vivint 
d’aparences sense endinsar-nos en la veritat 
existencial? 

L'essencial del 
c r i s t i à e s t à 
def ini t en el 
Bapt isme de 
Jesús: Déu és 
P a r e i e n s 
est ima. Nos-
altres som els 
seus fills es-
t i m a t s , g e r -
mans els uns 
dels al t res i 
cridats a viure 
ent imant-nos. 
Només quan la 

nostra fe tingui com a centre: “Creure que Déu és el 
nostre Pare", “que tots els homes són els nostres 
germans”, només aleshores refermarem i viurem 
amb goig la nostra fe. Només aleshores les 
respostes als moment difícils que vivim les trobarem 
en l'amor: l’amor a Déu i al proïsme. 

L'Església no és el sagrament de la “perfecta 
organització”. Ni tampoc és el sagrament de la 
“guarda de la veritat”, encara que l’hagi de guardar. 
L'Església és el sagrament del Pare, i del Fill; dels 
fills que viuen el sagrament de l’amor que vivifica 
l’Esperit, servint les persones, bones i no tant 
bones, amb l’alegria de l’Evangeli.

El full del Pla 
Mollerussa-El Palau-Fondarella-Golmés-Miralcamp-Sidamon-Vila-sana

El camí de l’Evangeli
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Ajuda la teva parròquia amb un donatiu 
MOLLERUSSA: ES53 0182 1064 2302 0173 1771 (BBVA) // FONDARELLA: ES81 2100 0237 7302 
0006 2876 (CAIXABANC) // MIRALCAMP: ES40 0182 1064 2802 0000 3899 (BBVA) // SIDAMON: 
ES07 0182 1064 2002 0156 7846 (BBVA) // GOLMÉS: ES 50 2100 0527 0301 0030 8913 
(CAIXABANC) // EL PALAU: ES 09 2100 0237 7202 0002 0474 (CAIXABANC) // VILA-SANA: ES 73 
0182 1064 28 0201747947 (BBVA)



Serveis de despatx parroquial i atenció personal de l’Agrupació 
Despatx parroquial Mollerussa-Miralcamp-Sidamon-Fondarella: 973 600 178. 

★ Mòbil de Mn Alfons:- 629 787 560; i de Mn Théodore: 697 698 568. 

★ Sr. Antoni Cid i Sra. Imma Farré: 600 353 505


Despatx parroquial Golmés-El Palau-Vila-sana: 

★ Mn Climent Capdevila: 973 601 539. Mòbil: 617 270 798


També ens trobaràs a INSTAGRAM: @agrupacioparroquialmollerussa, a FACEBOOK @Agrupació 
parroquialdeMollerussa, i al WEB: agrupacioparroquialmollerussa.cat

Defuncions 
Mollerussa 

El dia 2: Josep Camprubí Castells, de 
91 anys. El dia 11: M. Àngels Fusté 
Quintilla, de 63 anys. El dia 17: M. 
Carmen Ponce Bautista, de 69 anys. 
El dia 27: Miquel Larrotcha Belsue, de 
100 anys. El dia 30: Francisca Duran 
Ruiz, de 91 anys. 

Miralcamp 
El dia 9: Ramon Garsaball Pallàs, de 89 
anys. El dia 13: Maria Argilés Masot, de 99 
anys. El dia 23: Llorens Riera Solsona, de 
96 anys. 

El Palau 
El dia 10: Joan Salvia Fontanet, de 62 
anys. El dia 11: Josep M. Pedrol Sans, de 
71 anys. 

Golmés 
El dia 22: Maria Sol Teixidó, de 93 anys. 

Sidamon 
El dia 15: Carme Aloma Porta, de 86 anys.  

Vila-sana 
El dia 31: Josep M. Sanahuja Casbas, de 
86 anys.  

Ells han celebrat la Pasqua definitiva entrant a 
la Casa del Pare. Que intercedeixin per 
nosaltres davant Déu.

Moviment demogràfic del 
mes de desembre de 2020

Agenda pastoral de la  
3a setmana de gener de 2021

Acció Pastoral 
Tota l’Agrupació 
Dilluns, dia 11: REUNIÓ CATEQUISTES DE PRIMER a 2/4 de 

7 de la tarda, a la sala de reunions de la rectoria de 
Mollerussa; 1 hora més tard, 2/4 de 8 de la tarda, 
REUNIÓ CATEQUISTES DE SEGON. 

Dimarts, dia 12: REUNIÓ DE L’EQUIP RESPONSABLE DE 
L’AGRUPACIÓ a 2/4 d’11 del matí, a la sala de reunions 
de la rectoria de Mollerussa. 

Divendres, dia 15: FORMACIÓ DE CATEQUISTES, a les 7 de 
la tarda, a la sala de reunions de la rectoria de 
Mollerussa. 

Mollerussa 
Dijous, dia 14: GRUP DE LECTURA ORANT DE LA PARAULA, 

a les 6 de la tarda, a la sala de reunions de la rectoria. 
Catequesi de nens i nenes està en suspens 

seguint les disposicions administratives i sanitàries. 
Continuarem enviant catequesis i materials per a 
treballar a casa, en família. Quan ens trobarem 
recopilarem els treballs fets i els ordenarem en un 
dossier que distribuirem a cada família implicada.

Sempre  
hi ha senyals  
per a qui 
sap mirar.
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