
L’evangeli d’aquest diumenge és una Paraula 
plena de novetats, de sorpreses, de bones notícies, 
d'invitacions i de resposta a aquestes invitacions. 

La novetat és que “s’ha acomplert el temps” i 
Déu vol començar alguna cosa nova entre nosaltres: 
“El Regne de Déu és a prop. Convertiu-vos i creieu 
en la bona nova”. 

Però tota cosa nova necessita cors nous i 
diferents, capaços d'obrir-se al canvi, ja que en els 
cors vells no hi ha capacitat per a canviar res ni per 
a obrir-se a cap novetat. 

En tenim experiència: no hi ha veritables canvis 
socials canviant només un govern o una constitució. 
Si volem canvis veritables cal canviar els cors. 
Només els cors nous poden canviar constitucions 
velles i governs ancorats en estils vells. “El vi nou 
necessita bots nous”, altrament correm el risc de 
perdre vi i bots. 

“Convertiu-vos i creieu en la Bona Nova”. 
Canvieu el cor i canviaran les notícies, les coses, i el 
món. I també la política, l'economia, i la justícia. 
Canvieu el cor i canviarà l'Església amb les seves 
estructures mundanes, i ens obrirem a l'Evangeli. 

Déu necessita cors nous que s'obrin al Regne del 
Cel i al seu amor; a la solidaritat i a les necessitats 

dels altres, creient i confiant en ells. Sense la 
veritable conversió del cor qualsevol altre canvi 
esdevindrà inútil, si no injust. 

La conversió és una invitació a la qual cal 
respondre-hi. Simó i Andreu atrafegats, com estaven 
en les arts de la pesca, responen a crida de Jesús 
deixant-ho tot, i sense dubtar-hi,  a l’instant: 
“Immediatament deixaren les xarxes i el van seguir”. 

Tots estem cridats a deixar les nostres xarxes, el 
que no serveix, els vells sistemes i les velles 
trampetes, els vells egoismes i les velles 
comoditats, per a emprendre nous camins, noves 
aventures buscant i acceptant nous estils de vida. 

Conversió de cor: Creure en la possibilitat de 
bones notícies. Perquè, si no canviem el cor, les 
notícies seguiran sent velles, ensopides, tristes, i 
fins i tot doloroses. 

Temps de pandèmia: temps per a canviar els 
cors deixant les barques i les xarxes velles per a 
obrir camins nous de fraternitat, de compartir, i 
d’amor.

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

Cors nous

BISBAT DE SOLSONA                    NÚM. 99. 24 DE GENER DE 2021

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

Agenda pastoral de la 5a setmana de gener de 2021

Acció Pastoral 
Tota l’Agrupació 
Dimarts, dia 26: 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. 

Mollerussa 
Dijous, dia 28: REUNIÓ GRUP “LECTURA 

ORANT DE LA PARAULA”, a les 6 de la tarda, 
a la sala de reunions de la rectoria. 

Divendres, dia 29: Reunió “GRUPS DE 
JESÚS”, a 2/4 de 7 de la tarda, a la sala de 
reunions de la rectoria.

La pàgina web de l’Agrupació 
https://agrupacioparroquialmollerussa.cat/ 
Visita-la! Hi torbaràs les publicacions del Full diocesà i 
El full del Pla, els horaris de les celebracions, els serveis 
a la comunitat, a més de d’altres recursos de catequesi i 
pregàries.

ESPAI DE DIÀLEG i  
ACOMPANYAMENT PERSONAL  

Tots els dimecres, d’11 del matí a 12 de migdia, al 
despatx parroquial de Mollerussa. És un espai perquè, 
qui ho desitgi, pugui contrastar la seva vida a la llum de 
l’Evangeli acompanyat  pel mossèn.

Fàcil i difícil 
Fàcil és ocupar un lloc en una agenda. Difícil és tenir lloc en el cor d'algú ... 
Fàcil és ferir a qui ens estima. Difícil és curar aquesta ferida ... 
Fàcil és dictar regles. Difícil és seguir-les ... 
Fàcil és somiar totes les nits. Difícil és lluitar per un somni. 
Fàcil és exhibir la victòria. Difícil és assumir la derrota amb dignitat ... 
Fàcil és admirar una lluna plena. Difícil és veure-li l’altra cara ... 
Fàcil és saber que està envoltat de persones estimades. 

Difícil és saber-ho, i sentir-te sol ... 
Fàcil és ensopegar amb una pedra. Difícil és aixecar-te ... 
Fàcil és gaudir la vida cada dia. Difícil és donar-li el veritable valor ... 
Fàcil és pregar cada nit. Difícil és trobar Déu en les coses petites .. 
Fàcil és prometre a algú alguna cosa. Difícil és complir aquesta promesa ... 
Fàcil és dir que estimem. Difícil és demostrar-ho cada dia ... 
Fàcil és criticar els altres. Difícil és millorar un mateix ... 
Fàcil és cometre errors. Difícil és aprendre d'ells ... 
Fàcil és plorar per l'amor perdut. Difícil és cuidar-lo per a no perdre’l... 
Fàcil és pensar en millorar. Difícil és deixar de pensar-hi i començar a fer-ho ...

https://agrupacioparroquialmollerussa.cat/

