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P a r r ò q u i a

Les persones mai no ens coneixem prou 
en profunditat els uns als altres; sempre 
estem en procés d’una millor coneixença 
en la mesura en què ens tractem i ens rela-
cionem per mitjà del diàleg.

Això és el que passa al mossèn de cada parròquia, que 
ha d’estar sempre a la disposició del que demana o ne-
cessita el bisbe per al bon funcionament pastoral de la 
diòcesi de la qual ell, el bisbe, és el principal responsa-
ble, juntament amb els sacerdots i el laics cristians.

Els canvis porten diferents maneres de pensar i de fer en 
la pastoral de les parròquies, d’acord amb les experièn-
cies que al mossèn li ha tocat de viure en els llocs on ha 
portat a terme el seu ministeri.

Dic això perquè, en el meu cas, com potser alguns ja sa-
ben, vaig començar el meu ministeri com a vicari d’una 
parròquia, durant dos anys, abans d’anar-me’n cap a 
Amèrica, concretament a Xile. El contracte era per deu 
anys a la diòcesi de Santiago de Xile, però després se 
n’hi van afegir cinc més. En aquesta etapa vaig viure tots 
els canvis que es van produir a l’Església a l’Amèrica Lla-
tina amb motiu del Concili Vaticà II; canvis molt positius, 
que van portar una renovació de la presència de l’Esglé-
sia en relació amb la seva activitat en la societat.

L’Església de l’Amèrica Llatina va mirar d’aplicar la doc-
trina del concili d’acord amb la realitat social i política 
que es vivia en aquell moment, i val a dir que aquells 
canvis van ser enriquidors, tant per a la gent com per 
a l’Església mateix, que volia ser fidel al missatge de 
l’Evangeli de Jesucrist deixant-se evangelitzar pels més 
pobres.

Creient que amb quinze anys ja ni havia prou, vaig tornar 
a Girona, amb el desig de portar-hi l’experiència viscuda: 
Al cap de dos anys, però vaig creure que havia de tornar 
a l’Amèrica Llatina, ja que no hi havia possibilitats de 
relleu missioner.

Van ser cinc anys més en una parròquia diferent, que 
feia mig any que no tenia capellà, a la mateixa diòcesi 
de Santiago de Xile. Això em va servir per a completar 

Una experiència missionera

aquesta experiència que ha marcat la meva vida com a 
capellà missioner.

Quan un torna, troba a faltar la vida i les inquietuds dels 
cristians d’allà, que són les que motiven el capellà en la 
seva missió de servei a la comunitat cristiana parroquial, 
i alhora ha de tornar a començar una nova experiència 
de coneixement de les persones, de la realitat i dels 
problemes que viuen, i això no és gens fàcil. El capellà 
no és pas un superhome, sinó una persona com tothom, 
que ha fet una poció, en la vida de l’Església, de servei 
als altres, amb defectes i qualitats, fruit d’una formació 
i d’unes experiències que han marcat la seva vida. En 
el meu cas em va marcar la vida la situació que es va 
viure a Xile abans, durant i després del cop d’estat. Són 
fets que no s’obliden, sobretot en recordar mossèn Joan 
Alsina, company de viatge i amb qui vaig compartir l’ex-
periència missionera a Xile, encara que ell va lliurar allà 
la seva vida, morint afusellat.

Vull acabar aquestes ratlles desitjant a totes les famílies 
un Bon Nadal. Que el gest que recordem ens faci ser 
més solidaris cada dia vers els més necessitats, perquè 
Nadal és cada dia.
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Mossèn Ricard i el bisbe auxiliar de Santiago de Xile en una 
festa de la llar de la parròquia de Crist Rei


