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LA MISSIÓ DELS FIDELS LAICS EN EL MÓN (3)  
 

Continuem parlant de la missió dels fidels laics en el món. Cal que 
tinguem present, com hem anat repetint, que la missió dels fidels 
laics és doble: intraeclesial (la missió a dins de l’Església, de la 
parròquia, de la comunitat cristiana)  i la missió extraeclesial (a fora 
de l’Església, en la societat, en la comunitat humana), i que totes 
dues  estan íntimament unides, no es poden separar.  
 
Mantenir l’equilibri entre aquesta doble missió no és pas fàcil, però 
cal, si més, intentar-ho. Ens ho recorda un text molt profund del 
Concili Vaticà II (1962-1965), que segurament ens farà rumiar a uns 
i als altres, perquè uns i altres tendim a inclinar-nos o bé cap a la 
“ciutat celeste” i oblidem la “ciutat terrestre”, o bé ens inclinem cap a 
la “ciutat terrestre” i oblidem la “ciutat celeste”. Diu el Concili:    
 
“Es desvien de la veritat aquells qui, perquè saben que no 
tenim aquí baix una ciutat permanent sinó que cerquem la 
futura, es pensen que ja poden negligir els seus deures 
temporals, sense adonar-se que, dins la mesura de la vocació 
que cadascú ha rebut, la mateixa fe els hi obliga encara més. 
Però no s’equivoquen pas menys aquells qui, al contrari, es 
creuen poder-se immergir en els afers de la terra talment com 
si aquests no tinguessin res a veure amb la vida religiosa, la 
qual consistiria, segons ells, només en els actes de culte i en 
alguns deures morals.  

 

Aquest divorci, constatable en molts, entre la fe que professen 
i la seva vida quotidiana s’ha de comptar entre els errors més 
greus del nostre temps. (…) Que hom no creï, dons, una falsa 
oposició entre les activitats professionals i socials d’una banda 
i la vida religiosa d’una altra. El cristià que descura les seves 
obligacions temporals desatén els seus deures envers el 
proïsme, més encara, envers el mateix Déu, i posa en perill la 
seva salvació eterna”. (Gaudium et Spes, Constitució pastoral sobre 

l’Església en el món d’avui, 43) 

 

No podem, doncs, ignorar la “ciutat terrestre” amb l’excusa que 
esperem la “ciutat celeste”. I no podem encantar-nos en la 
contemplació de la “ciutat celeste” amb l’excusa de les imperfeccions 
de la “ciutat terrestre”.  Per això, en aquesta mateixa línia del Concili 



Vaticà II, val la pena recollir aquestes paraules escrites pels bisbes de 
Catalunya l’any 2007, en el document “Creure en l’evangeli i 
anunciar-lo amb nou ardor”: “Animem els fidels cristians a, d’una 
banda, no avergonyir-se mai de ser deixebles de Jesús i, d’una 
altra, a donar-ne testimoni des de la proximitat, des de la 
comprensió, des de la voluntat de salvació, imitant el Crist que 
no va venir a condemnar el món sinó a salvar-lo”. Per tant,  el 
món (la societat actual, la comunitat humana), no sols és el lloc  de 
la missió específica i peculiar dels fidels laics, el lloc on  els fidels laics 
han de  donar testimoni i comportar-se com el llevat dins la pasta 
sinó que el món ha de ser objecte d’estimació per part dels fidels 
laics. Preguntem-nos: jo, fidel laic, què faig a favor del món, de la 
societat que m’ha tocat viure?   

         El mossèn 
 

 
 
AGENDA 

INTENCIONS DE MISSES: 
Diumenge dia, dia 18 d’abril, per JAUME i SOLEDAT ROSELL i GIRALT, difunts.  
 
INFORMACIONS 
 
PRIMERES COMUNIONS: Enguany la primera comunió la faran tres nens en 
Marcos PINCAI i TOACA,  l’Eloi RUIZ i RAMIREZ  i en Bernat CAÑETE i 
ROVIRA . El dia de la primera comunió serà el diumenge, dia 13 de juny, en la 
missa de les 12 del migdia. Així ho vam acordar en la reunió de pares que vam fer el 
proppassat dia 20 de març.  
 
FORMADORS MISSIONERS FILLS DEL COR DE MARIA (CLARETIANS) 
VIISTEN L’ESGLÉSIA DE VILADRAU. Dimarts passat, a la tarda, una vintena de  
misisoners claretians d’Àsia, Àfrica i Anglaterra van visitar la nostra església. Tots ells 
eren de parla anglesa i la seva missió és de formar els seminaristes dels països 
esmentats, tant seminaristes petits com grans, que volen ser claretians. 
 
LA VEU DELS SANTS:  
 
 
“Som en aquest món, però no som d’aquest món, ja que cada dia 
diem: “Pare nostre que esteu en el cel.” Oh, que bonic que és tenir 
un Pare en el cel! “Vingui a nosaltres el vostre Regne.” Si faig 
regnar el bon Déu en el meu cor, ell em farà regnar amb ell en la 
glòria. “Faci’s la vostra voluntat.” No hi ha res de més dolç que fer 
la voluntat de Déu i res més perfecte. Per a fer bé les coses, cal fer-
les com Déu vol que les fem, amb total conformitat als seus 
designis.  
 
Sant Joan M. Vianney, rector d’Ars 


