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LA  MISSIÓ DELS FIDELS LAICS EN EL MÓN (i 5) 

 
Amb el d’avui, posem punt final a cinc fulls parroquials dedicats a parlar de la missió 
dels fidels laics en el món, missió que arrenca del fet de ser batejats. El resum dels 
quatre fulls anteriors podria ser aquest:  
 

- Els fidels laics són cridats a contribuir des de dins, a la manera de llevat, a  
la santificació del món (Full parroquial n. 12).  

- Els fidels laics han d’estar en el món però sense ser del món (“Els cristians 
s’adapten al vestit, al menjar, als hàbits i als costums de cada país, però 
tenen una manera especial de comportar-se…” (Full parroquial núm.15). 

- Els fidels laics no poden oblidar-se d’estimar la “ciutat terrestre”, amb el 
pretex que caminen cap a la “ciutat celeste” (Full parroquial núm. 16). 

- Els fidels laics tenen obligació de servir les persones, respectar o 
promocionar llur dignitat i buscar sempre llur bé (Full parroquial núm. 18).  

 
I, avui, en aquest full parroquial núm. 19, seguint el que diu l’exhortació apostòlica de 
Joan Pau II “Els fidels laics” (1988), i per cloure aquesta reflexió entorn de la missió 
dels fidels laics en el món, intentarem resumir què vol dir que els fidels laics, a més 
de servir les persones, han de servir la societat.  
 
La llista de serveis possibles a la societat és important: servir la família per tal que 
pugui ser “el lloc primordial d’humanització de la persona i de la societat”. Practicar la 
caritat envers el proïsme, que exercida per les persones individuals i també 
solidàriament per grups i comunitats, és i serà sempre necessària. Promoure el bé 
comú, com a bé de tots els homes i tot l’home, sobretot des de la política: “L’Església 
lloa i estima la tasca d’aquells que, al servei de l’home, es consagren al bé de la cosa 
pública i accepten el pes de les corresponents responsabilitats”.  Treballar en favor de 
la pau, que comporta rebutjar “formes inacceptables de violència, promoure actituds 
de diàleg i de pau, i comprometre’s a instaurar un just ordre social i internacional”.  
Dos compromisos ben actuals:  el compromís “a primera fila,  per a resoldre, els 
gravíssim problemes de la creixent desocupació”, acompanyat del compromís de  
sentir-se responsable de la protecció de la natura, “amb intel·ligència i amor”. I dos 
resptes de gran abast: fer-se presents “amb valentia i creativitat intel·lectual en els 
llocs privilegiats de la cultura, com ara el món de l’escola i de la universitat, els 
ambients d’investigació científica i tècnica, els llocs de la creació artística i de la reflexió 
humanística” i també  el món dels mitjans de comunicació social. “En tots els camins 
del món, també en aquells principals de la premsa, del cinema, de la ràdio, de la 
televisió i del teatre, ha de ser anunciat l’Evangeli que salva”.     
 
I, en uns textos més recents, que són del Concili Provincial Tarraconense (1995) també 
s’insisteix en la mateixa direcció: “El Concili invita cada cristià a comunicar el Crist 
ressuscitat als homes i dones del seu entorn a través del testimoniatge i de la paraula 
(…) El cristià ha d’aportar a la nostra societat un estil de vida sobri, solidari, amb una 
visió positiva del nostre poble, d’alegria que es comunica, de gratuïtat, de compromís i 
de participació en la vida associativa i política, i també de llibertat davant els nous ídols 
socials” (n. 5).  
 



“El Concili insta els cristians que treballen en el camp de l’art, de la comunicació i de la 
creació de cultura popular per tal que hi encarnin la seva fe i no deixin d’intentar 
vehicular la saba l’Evangeli en les seves produccions” (n. 17) 
 
“El Concili recomana d’acompanyar eficaçment i donar suport, la comunitat cristiana, 
als seus membres engatjats en sindicats i en partits polítics sobretot quan en són 
dirigents i hi ocupen llocs de responsabilitat, a fi que puguin mantenir un actitud crítica 
i evangèlica en llur  militància” (n. 107) 
 
De pistes a seguir, l’Església n’ofereix moltes, molt concretes i molt actuals. Pertoca a 
tots els fidels laics de decidir-se a fer-ne cas.   
        
          El mossèn 
 
 
AGENDA: 
 
INTENCIONS DE MISSES: Diumenge, dia 9 de maig, en acció de gràcies pels 
seixanta anys de matrimoni de Lluís i Beatriu. 
 
INFORMACIONS:  
 
PÀGINA WEB DE LA PARRÒQUIA . Ja fa dies que la  pàgina web de la parròquia de 
Sant Martí de Viladrau té acabat el seu disseny i els seus continguts bàsics i es pot 
consultar amb normalitat. A la pàgina hi podeu trobar  cinc apartats: salutació; el 
poble; història; organització de la parròquia; fulls parroquials; formació. En 
aquest darrer apartat, cal destacar que, actualment, hi ha dues pregàries que 
recomanem de fer sovint: una, que porta per títol “Morir i Ressisctar amb Vós”, que és 
de la Mare Teresa de Calcuta, i que és adequada per a resar durant el temps de 
Pasqua;  i una altra, que porta per títol “Pregària sobre l’amor de Déu”, que és del sant 
rector d’Ars, i que és adequada per a resar amb motiu de l’Any Sacerdotal, que estem 
a punt d’acabar. Recordem que l’adreça de la pàgina és:  parroquiadeviladrau.com 
  
LA VEU DELS SANTS:   
 

  
“Us revelaré el meu “secret”: penseu que Déu habita en vosaltres, i que 
vosaltres sou el seu temple; és sant Pau que parla així, el podem creure. De 
mica en mica l’ànima s’habitua a viure en la seva dolça companyia, comprèn 
que en ella hi ha un petit cel en el qual el Déu d’amor ha fixat la seva 
estada”.    
Beata Elisabet de la Trinitat, (1880-1906) 
 


