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COM AFRONTAR LA INDIFERÈNCIA RELIGIOSA? 
 

Tot i que, en certs àmbits de les societats occidentals es constata una reflorida 
d’espiritualitat, una característica majoritària i comuna d’aquestes nostres societats és 
ser, ara com ara, societats  secularitzades, amb tots els aspectes positius i negatius 
que comporta la secularització. I a l’interior d’aquestes societats, als cristians ens toca 
de viure una situació de prova i, alhora, un repte apassionant: mantenir-nos ferms en 
la fe rebuda i anunciar la novetat de l’evangeli.    
 
D’aquesta situació de prova i d’aquest repte, centrat en la societat francesa, és del que 
parla un document  elaborat per un grup de treball, dirigit per Claude Dagens, bisbe 
d’Angulema (França),  que es va presentar, a finals del 2009, a tots els bisbes de 
França i que s’ha publicat recentment en llengua catalana.    
 
En aquest document hi ha una bellíssima i afinada descripció del que vol dir 
evangelitzar, que és la tasca principal que tots els batejats hauríem d’emprendre en 
aquests moments: “Evangelitzar es desitjar i fer els possibles perquè la Revelació del 
Do de Déu en Jesucrist vingui a tocar, a afaiçonar, a transformar la nostra humanitat 
real, la nostra societat actual, i molt concretament tot ésser humà que espera Veritat i 
Amor”.     
 
En les conclusions d’aquest document es parla d’algunes “actituds pastorals a 
encoratjar” i amb el terme encoratjar es vol “subratllar allò que demana ser comprès i 
sostingut per tots els qui participen a la missió de l’Església”. I, a continuació, els 
autors del document escriuen: “Si un pregunta, A què cal concedir prioritat? Quines 
són les opcions més urgents i més necessàries de fer  per a afrontar la indiferència 
religiosa i per manifestar la visibilitat de l’Església?, nosaltres respondrem això” (les 
respostes del document són les frases en negreta, copiades al peu de la lletra): 
 

- Acollir la indiferència com a una crida al testimoniatge i al 
discerniment: Trobar-nos amb persones indiferents a la fe cristiana ens obliga a 
donar un testimoni més ferm de la nostra fe. 
 

- Practicar diàlegs veritables: Cal que escoltem els altres, tinguin fe o no en 
tinguin; tots podem aprendre de tots i tots ens hem de convertir al Senyor.  
 

- Cultivar un “art de viure” com a cristians: Cal que es noti que la fe 
cristiana proposa una estil de vida que no és altre que l’estil de vida de Jesús. Per això, 
com deia el papa Pau VI, la nostra manera de viure hauria de fer sorgir en el cor de la 
gent que ens veu preguntes com aquestes: els cristians, per què són així? Per què 
viuen d’aquesta manera? 

 
- Donar tot el seu lloc a la pregària: No podem viure com a cristians sense 

pregar. La pregària personal i comunitària ha de ser la font on hem de cercar la nostra 
força per a viure com a cristians; i, esdevé indispensable, que les parròquies siguin 
escoles d’educació en la pregària. 
 



- Manifestar la visibilitat sacramental de l’Església: L’Església no ha de 
tenir por d’estar present a la “plaça pública”, participant en els debats públics als quals 
està invitada; però, alhora,  l’Església ha de poder fer sentir la seva veu diferent, quan 
calgui. Per això no s’ha de s’adaptar  “a la moda del moment”, sobretot si s’escau que 
la moda del moment és contrària a l’Evangeli.  

 
- Formar comunitats fraternes i apostòliques: Hem d’aspirar a formar 

comunitat vives i fraternes, malgrat que entre  nosaltres hi hagi pensars diferents. Tot 
està en mantenir la comunió, la unitat en l’essencial i saber que no podem viure 
tancats en nosaltres mateixos: ser missioners és consubstancial a la nostra identitat de 
cristians.   
 

- Aprendre a practicar l’esperança cristiana: esperar contra tota 
esperança i encomanar esperança, és un dels altres deures que tenim els cristians, 
sobretot en moments de crisi econòmica i de preocupació creixent pel futur.     
 
Tot el document al qual fem referència és molt interessant, encara que sigui dens. És 
important veure com en el país veí, a França, l’Església busca camins de sortida a una 
situació que és pràcticament idèntica a banda i banda dels Pirineus. Per això 
documents d’aquesta mena sempre són benvinguts, perquè ajuden a veure-hi clar i a 
recordar que és en aquesta societat que ens ha tocat viure, que és com és, i que hem 
d’estimar perquè és la nostra, on hem  de continuar plantant la llavor de l’evangeli, 
partint de la nostra experiència espiritual de cristians i fent servir la imaginació i la 
creativitat.   
          El mossèn 

 

 
AGENDA 
 
INTENCIONS DE MISSES: dia 5: Al SAGRAT COR DE JESÚS, EN ACCIÓ DE 
GRÀCIES;  dia 6: a SANT ANTONI, EN ACCIÓ DE GRÀCIES; Dia 7:  A SANT ALBERT, 
EN ACCIÓ DE GRÀCIES; dia 8: PER UN DIFUNT; dia 10: per MARIA BLANCAFORT, 
difunta.   
 
LA VEU DELS SANTS:  
 
Durant aquest mes de juliol “escoltarem” la veu d’EDITH STEIN (Santa Teresa Beneta de 

la Creu). Va néixer en una família jueva l’any 1891, es va convertir a la fe catòlica l’any 1922 i 
va morir, juntament amb la seva germana Rosa,  en una cambra de gas a Auschwitz l’any 1942. 

Edith Stein va ser una figura senyera del segle vint. Va ser plenament dona, religiosa i filòsofa, 

ensenyant i carmelita. Va sobresortir sempre com a pedagoga i acompanyant d’ànimes. En ella 
hi ha una unitat íntima entre la fe i la raó, entre l’espiritualitat i la filosofia. En Edith Stein, el 

pensament esdevé una veritable pregària i la pregària està amarada d’una profunda reflexió. Va 
ser canonitzada l’any 1998 i va ser proclamada copatrona d’Europa l’any 1999. 

 

“A l’època de la meva conversió, just abans que es produís i fins molt temps 
després, pensava que portar una vida  religiosa significava renunciar a tot el 
que és terrenal per a viure pensant només en les coses divines. Però a poc a 
poc vaig aprendre i comprendre que en aquest món és ben bé una altra cosa 
que s’exigeix de nosaltres i que fins i tot en la vida més contemplativa el 
lligam amb el món no s’ha de trencar. Arribo fins a creure que com més hom 
és “atret” per Déu, més, en aquest sentit, hom ha de “sortir de si mateix”, és 

a dir, oferir-se al món, per a portar-hi la vida divina”. 


