
 

 La Glossa setmanal del senyor Bisbe 
 
Les paraules que Mons. Romà Casanova adreça cada diumenge a tots els fidels del 

Bisbat de Vic 
 

Perquè la nostra joia sigui plena 
 

La joia pasqual que brolla de Crist ressuscitat 
emplena el cor dels qui creiem en Jesús. Encara 
que ens pertoca de viure en temps de 
confinament, és Pasqua. Però, al mateix temps, 
sentim que la nostra alegria no és pas plena. 
Tots, uns i altres, pastors i fidels, enyorem les 
trobades comunitàries, tant les celebracions com 
els grups o les trobades informals per a saludar-
nos i coversar. La nostra alegria pasqual no és 
pas, en principi, per a viure-la sols, sinó per a 
viure-la amb els altres. La dimensió comunitària 

és essencial a la nostra fe cristiana. Per això mateix, aquella expressió de Jesús als 
seus deixebles: I la vostra joia serà plena (Jn 16,24), la podem aplicar a la nostra 
situació en aquest estat d’alarma per la pandèmia que ens assota. Les nostres actituds 
i els nostres fets ens han d’encaminar vers la joia plena de poder tornar a celebrar amb 
els nostres germans, en les nostres parròquies i comunitats, l’alegria de la fe cristiana.  
La dimensió comunitària de la nostra fe s’ha de fer palesa en la nostra pregària personal 
i familiar. En el nostre cor orant hem de tenir presents els qui més sofreixen en 
aquestes circumstàncies tan difícils. També hem de tenir presents en la nostra oració 
les persones de les nostres comunitats parroquials, assenyaladament els malalts i els 
pobres. Penso que hem de posar en les nostres intencions els infants i els joves que en 
aquests dies haurien de celebrar el baptisme o la confirmació o la primera comunió. I 
no vull deixar de dir-ho: pregueu pels vostres sacerdots i diaques. Per a nosaltres la 
relació amb les comunitats, amb tots vosaltres, és una necessitat del cor. No hem rebut 
el sacerdoci per al nostre profit, sinó per al vostre servei. Pregueu perquè aquest temps 
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tan estrany sigui un temps de Déu per a nosaltres, pastors de Crist al vostre servei, 
que ens aboqui a més santedat i lliurament missioner.  

Un altre aspecte comunitari de la nostra fe és tota la realitat de formació. 
Necessitem el servei apostòlic per a caminar en la fe. De cap manera no es pot viure 
en la fe autèntica essent autodidactes. La comunitat cristiana és una necessitat per al 
deixeble de Crist. En aquests dies aprofiteu tots el que rebeu dels vostres pastors en 
el si de l’Església. Llegiu l’Escriptura, bo i demanant la força de l’Esperit Sant. Aprofiteu-
ho per a llegir llibres que us ajudin a conèixer i a viure la vostra fe cristiana. Sigueu, 
pares, avis, germans, apòstols dels més petits i més joves de les vostres cases. 
Ajudem-nos els uns als altres a avançar en la fe cristiana. Conreeu el desig de formar-
vos en els grups de les parròquies. Els grups sinodals són una oportunitat d’or que ens 
ofereix el Senyor per a redescobrir el que som nosaltres, Església de Crist.  
Les parròquies en les seves diverses activitats han quedat tancades. Mes aquestes 
parròquies continuen vives en el servei, i en l’espera del servei ple. No oblideu les 
vostres parròquies! Hem de continuar amb el seu sosteniment. Hi ha projectes vius i 
necessitats urgents de les parròquies que són ben vives, encara que la seva activitat 
hagi quedat substancialment disminuïda. I, juntament amb aquesta necessitat de les 
parròquies, i de manera prioritària, hem de viure l’aspecte comunitari de la nostra fe 
amb la nostra mirada i el nostre ajut posat en aquells que pateixen més intensament 
els efectes socials i econòmics d’aquesta crisi sanitària. L’Església, amb les nostres 
Càritas parroquials, arxiprestals i diocesana, ha de ser la mà que ajudi a aixecar-se a 
molts. Les dades són cada vegada més colpidores: hi ha moltes famílies, en augment 
significatiu, que estan trucant per primera vegada a les portes de Càritas. No oblidem 
els més necessitats! 

L’alegria de la Pasqua ens portarà a la Pentecosta. Tots, en les nostres llars, hem 
de ser com els deixebles de Jesús, que, en la pregària en comunitat, esperaven la 
promesa de Crist, el do de l’Esperit Sant. Que no ens manqui en aquest temps ni la 
pregària intensa ni l’esperit de comunitat, amb el desig de trobar-nos junts en 
l’assemblea cristiana, perquè la nostra joia sigui plena. 
 
+ Romà Casanova, bisbe de Vic 
 
 
[Recordatori] Enterraments en temps de Covid 19  
 
En aquests moments de gran trasbals i dolor per a les famílies, els preveres continuen 
acompanyant en el dolor. D'acord amb el BOE del 30 de març, totes les famílies que 
ho desitgin poden demanar al mossèn que els acompanyi en l'acte d'enterrament al 
cementiri, encara que la comitiva del comiat es restringeix a un màxim de tres 
persones, a més del prevere celebrant.   
 
Misses per celebrar 
Divendres, dia 1 de maig: Joan Ginebra (14è Aniversari) 
 
COMUNICAT DE CARITAS 
 
Càritas Torelló truca avui a la porta per demanar la vostra col·laboració, si podeu, per 
fer front a les moltes noves necessitats que se’ns presenten derivades de la pandèmia 



Covit-19. Ho podeu fer unint-vos a la campanya “Càritas truca a la porta” de la que us 
fem arribar informació en el díptic següent, on hi trobareu les formes com es pot 
col·laborar. Us fem arribar també un vídeo de Càritas Catalunya que es fa ressò 
d’aquest augment de les peticions socials que ens arriben. 
Per a més informació no dubteu a trucar als telèfons 646 53 98 46 - 93 859 03 40 o bé 
podeu fer la vostra consulta enviant un missatge electrònic a 
l’adreça  caritastorello@caritasbv.cat 
Si us sembla bé, podeu fer arribar aquesta informació a aquelles persones que cregueu 
interessades. 
Moltes gràcies! 
 
 
CATEQUESI EN FAMÍLIA 
 
Adjuntem la catequesi‐oratori del III de Pasqua sobre els deixebles d’Emaús.  
Adjuntem:  PDF,  també  en  castellà,  i  l’enllaç  de  Youtube  on  es  fa  l’oratori  tal  qual: 
https://www.youtube.com/channel/UCRnOqKkBtlHdOFylgNqoc8w 
Recordeu que:  
‐El que trobeu en l’arxiu PDF no és altra cosa que posar per escrit el que la Imma fa en l’oratori 
del Youtube.  
‐Que hi ha en aquest material  la part  central,  l’evangeli del dia,  i moltes pàgines d’altres 
recursos: música, dinàmiques... Ho heu d’entendre i transmetre a les famílies com una font 
de recursos a partir del centre que és l’evangeli del diumenge.  
‐A la reunió que vam tenir, online, els membres del SIC aquest dimecres passat, vam plantejar 
alguns comentaris que ens havíeu fet arribar sobre aquests materials: Agraint la feina dels 
que els han elaborat, però alhora replantejar‐nos qui són els destinataris (infants i famílies), 
i  que  potser  calia  un material més  acotat  i  sintètic  sabent  que  això  ho  han  de  treballar 
directament les famílies. Per tant, els futurs materials tindran en compte això.  
‐Recordeu però que: és un material de recolzament del diumenge. Vol ser un recurs  i  res 
més. No oblideu les temporitzacions i els temes del catecisme i sobre aquest material base 
podeu suggerir vídeos i recursos bíblics i enllaços d’internet. Això sí que és molt important 
per a tots/es, que aneu fent el seguiment dels infants i les famílies com esteu fent. Alguns 
ens heu fet arribar imatges, vídeos...sobre tota aquesta feina. Moltes gràcies!! 
 
 
Per qualsevol cosa, podeu contactar amb el mossèn als números:  

93 859 03 40 i al 623 39 77 13 

 

parroquiesdetorello.com                                                                      parroquiesdetorello@gmail.com 
 


