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LA  MISSIÓ DELS FIDELS LAICS EN EL MÓN (2) 

 
Reprenem el fil que vam començar en el Full parroquial del proppassat 21 de 
març,  en el qual subratllàvem que la missió específica i peculiar dels fidels laics 
és estar en el món però “sense ser del món”. Aquest “sense ser del món” vol dir 
intentar actuar sempre segons els criteris de l’evangeli de Jesucrist, i no pas 
guiant-nos per criteris que siguin contraris o que estiguin lluny de l’evangeli, per 
molt que estiguin “de moda”.  
 
Hi ha un text molt antic, del s. II de la nostra era, que ens pot ajudar a 
entendre què vol dir “estar en el món sense ser del món”. És una carta, que 
potser coneixeu, coneguda com la “Carta a Diognet”, d’un autor anònim. Em 
sembla que el text, tot i essent tan vell, continua tenint una frescor 
extraordinària i ens pot ajudar a entendre en què consisteix la missió dels fidels 
laics en el món, en la societat, això és, la missió extraeclesial, la missió que cal 
dur a terme més enllà de les quatre parets de l’església. Aquests cristians 
tenien clar que no podien viure al marge de la societat del seu temps, però 
alhora tenien clar que, pel fet de ser cristians, havien de tenir un comportament 
que no podia consistir en seguir el dictat de  “la moda” del temps, sinó que 
havia de consistir, primer de tot,  en ser fidel, en ajustar la pròpia conducta a 
l’evangeli de Jesús. La carta diu així:  
  
 “Els cristians no són pas distints dels altres homes ni per la terra ni per la 
parla ni pels costums. No habiten ciutats que siguin només d’ells, no parlen un 
llenguatge estrany ni menen la seva vida particularment, allunyats de tothom.  
És ben veritat que aquesta doctrina  no és invenció d’ells com a fruit del talent i 
de l’especulació d’uns homes estudiosos, ni professen tampoc, com fan els 
altres, una filosofia humana. Perquè viuen en ciutats gregues o bàrbares, 
segons la sort que ha correspost a cadascú, i s’adapten al vestit, al menjar, als 
hàbits i als costums de cada país, però tenen una manera especial de 
comportar-se que és admirable i, tal com ho reconeix tothom, sorprenent. 
Viuen a les seves pàtries, però com si hi fossin forasters. Participen en totes les 
activitats dels bons ciutadans i accepten totes les càrregues, però com si fossin 
pelegrins. Tota terra estranya és pàtria per a ells, i tota pàtria els és terra 
estranya. Es casen com tothom, com tothom engendren fills. La taula els és 
comuna, però no el llit.  
 Estan en la carn, però no viuen segons la carn. Passen el temps a la 
terra, però tenen llur ciutadania al cel. Observen les lleis promulgaes, però amb 
la seva vida van més enllà de les lleis. Tothom els persegueix, però ells estimen 
tothom. No els coneixen, i els condemnen. Els maten, però així els donen la 
vida. Són pobres, i n’enriqueixen molts. Els manca tot, però neden en 
l’abundància. Són ultratjats, però en els mateixos ultratges hi ha llur glòria. Els 
maleeixen, però són declarats justos. Els insulten, i ells beneeixen. Els injurien, 



però ells honoren. Fan el bé, i se’ls castiga com si fossin malfactors, 
condemnats a mort, se n’alegren com si els fos donada la vida. Els jueus els 
ataquen com si fossin estrangers, els grecs també els persegueixen; no obstant 
això, els mateixos que els avorreixen no saben dir el motiu de llur odi.  
 Ho diré breument: el que l’ànima és per al cos, això són els cristians en 
el món”.    
 Fins aquí aquest fragment de la carta a Diognet. En la nostra societat 
catalana cal replantar-hi la llavor de l’evangeli. I, a l’hora de fer-ho, ens podem 
emmirallar en aquests cristians del s. II que eren, amb molta valentia, llevat 
dins la pasta.  Els fidels laics d’avui han de ser els primers de barrejar-se dins la 
pasta, dins la societat, i intentar conduir els homes i dones d’avui cap a la Font 
de la vida, cap a Jesús.   
     

         El mossèn 

 

 
AGENDA 
  
INTENCIONS DE MISSES: 

El dilluns, dia 5, es va celebrar la missa a intenció de la MAR i en SERGI, 
en acció de gràcies; dissabte, dia 10 d’abril, se celebrarà per LURDES 
HOMS, difunta; i diumenge, dia 11 d’abril, se celebrarà per JOAN ZORITA 

i CONCEPCIÓ CROSAS, difunts.   
 

INFORMACIONS 
 

COL·LECTA PER TERRA SANTA: 
En la col·lecta del divendres sant, destinada als llocs sants, es van recollir 
783,65 euros, que ja han estat lliurats als seus destinataris. Moltes gràcies 

per la vostra generositat. Practicant la caritat estem fent visible un dels 
trets essencials de l’Església, ja que, com ens ho recorda el papa Benet XVI, 

“Per a l’Església, la caritat no és una mena d’activitat d’assistència  social 
que també es podria deixar a d’altres, sinó que pertany a la seva natura i és 
manifestació irrenunciable de la seva pròpia essencia” (Benet XVI, Déu és 

amor, n. 25).   
 

LA VEU DELS SANTS: 
 

 
“El Pare es complau a mirar la santa Verge com l’obra mestra de les 
seves mans. El cor d’aquesta bona mare no és altra cosa que amor i 

misericòrdia. No desitja sinó veure’ns feliços. N’hi ha prou de girar-
se vers ella per a ser escoltats. Com més som pecadors, més ella té 

tendresa i compassió per nosaltres. No s’entra pas en una casa 
sense parlar amb el porter. Doncs bé! La santa Verge és la portera 
del cel”. 

Sant Joan M. Vianney, rector d’Ars 
 

 
 


