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«LLOAT SIGUEU» (1) 

El Papa Francesc , el proppassat mes de maig, va publicar una carta encíclica que 

porta per títol «Lloat sigueu», que són les primeres paraules del Càntic de les criatures 

de sant Francesc d’Assís: «Lloat sigueu, Senyor meu». L’encíclica, que fa referència a 

un tema de màxima actualitat, l’ecologia, ha estat molt ben acollida i val la pena llegir-

ne o de conèixer-ne, si més no alguns fragments. 

El Full diocesà ja s’ha fet ressò d’aquesta encíclica i n’ha explicat punts fonamentals. En 

el Full parroquial també tenim el deure de fer-hi referència, sobretot perquè el nostre 

poble de Viladrau està al bell mig d’un espai natural privilegiat. 

L’encíclica té sis capítols i una introducció.  Avui ens fixarem en algunes coses que el 

Papa escriu en la introducció: «Aquesta germana -la terra, la nostra casa de tots- 

clama pel dany que li provoquem a causa de l’ús irresponsable i de l’abús dels béns 

que Déu hi ha posat».   El Papa, després de dir que «la violència que hi ha en el cor 

humà, també es manifesta en els símptomes de malaltia que advertim en el sòl, en 

l’aigua, en l’aire i en els éssers vivents» subratlla que «entre els més pobres i 

abandonats i maltractats, hi ha nostra oprimida i devastada terra».  

És bonic que el Papa faci referència als seus antecessors  per a fer-nos veure que el 

Magisteri de l’Església fa anys que es preocupa de la problemàtica ecològica. El Papa 

Francesc cita textos de Joan XXIII, de  Pau VI, de Joan Pau II, de Benet XVI i acaba 

eixamplant l’horitzó dient que «fora de l’Església catòlica, altres Esglésies i Comunitats 

Cristianes -com també altres religions- han desenvolupat una àmplia i una valuosa 

reflexió sobre aquests temes que ens preocupen a tots».  El Papa cita, en concret, 

alguns fragments del que ha dit i escrit el patriarca ecumènic Bartomeu. En recollim 

dos: «En la mesura en què tots generem petits danys ecològics, som cridats a 

reconèixer la nostra contribució -petita o gran- a la desfiguració i destrucció de  la 

creació», i afegeix: «un crim contra la natura és un crim contra nosaltres mateixos i un 

pecat contra Déu».  

I, després, fa una referència a sant Francesc d’Assís. Defineix sant Francesc com «un 

místic i un pelegrí que vivia amb simplicitat i en una meravellosa harmonia amb Déu, 

amb els altres, amb la natura i amb ell mateix». La introducció es clou assenyalant el 

repte principal: «El desafiament urgent de protegir la nostra casa de tots inclou la 

preocupació d’unir tota la família humana en la recerca d’un desenvolupament 

sostenible i integral» i adreçant a tots una crida urgent:  «Necessitem una solidaritat 

universal nova. Com van dir els bisbes de Sud-àfrica, “es necessiten els talents i la 

implicació de tothom per a reparar el dany causat per l’abús humà a la creació de 

Déu”».    

Continuarem un altre dia.                                                               El mossèn                                                 



AGENDA 

INTENCIONS DE MISSES:  dilluns, dia 3: per la intenció del qui ha fet 

l’almoina; dimarts, 4: per la intenció del qui ha fet l’almoina; dimecres, dia 5: 

per la intenció del qui ha fet l’almoina; dijous, dia 6: per la intenció del qui ha 

fet l’almoina; divendres, dia 7: per la intenció del qui ha fet l’almoina; dissabte, 

dia 8: pels difunts de la família Salarich i Roquet; diumenge, dia 9: pel poble de 

Viladrau.  

INFORMACIONS 

DEFUNCIÓ: El proppassat dia 23 de juliol, a l’església parroquial, es va celebrar la 

missa exequial per Modesta Masó i Llorà, de 84 anys d’edat, natural i veïna de 

Viladrau. Va morir el dia 22 de juliol a Viladrau. Reposi en pau.  

COL·LECTA MISSA EXEQUIAL: en la missa exequial del dia 23 de juliol, es va 

recollir 106,56 euros. Aquesta quantitat, com fem sempre, la dividirem en tres parts: 

per misses pels difunts; per Càritas i per les necessitats de la parròquia.  

INICIACIÓ A LA LECTURA DE LA BÍBLIA 

LA BÍBLIA JUEVA 

Vam dir que la Bíblia no és un llibre sinó més aviat una biblioteca, una col·lecció de 

llibres. Cal tenir en compte la diferència entre la Bíblia jueva i la Bíblia cristiana. 

La Bíblia jueva consta de tres grans parts:  1) La Torah o la Llei; 2) Els llibres 

profètics; i  3) Els Escrits. Avui només parlarem de la primera part. 

La Torah o la Llei: està formada per cinc llibres que són el cor de l’Antic Testament. 

En la tradició cristiana, aquests cinc llibres reben el nom de «Pentateuc», una paraula 

d’origen grec que significa «obra en cinc volums».  

El primer llibre, el Gènesi, recull les tradicions antigues o estrangeres sobre l’aparició 

del món i dels seus habitants, i després fa el retrat dels avantpassats més llunyans: 

Abraham, Isaac, Jacob i Josep. 

El llibre de l’Èxode fa reviure al lector la sortida dels israelites d’Egipte, l’alliberament 

de l’esclavitud. Déu crea el seu poble.  

Les regles rituals que dirigeixen les relacions entre Déu i el seu poble són la matèria 

del llibre del Levític.   

El llibre dels Nombres es titula així per la gran quantitat de nombres que hi figuren.  

El tema és la peregrinació d’Israel pel desert cap al país de Canaan.  

A l’entrada de la Terra promesa, Moisès lliura les seves darreres recomanacions i 

exhorta el poble a ser fidel al seu Senyor. És el llibre del Deuteronomi.  

 



 


