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CUIDAR EL COS I L’ESPERIT 

 
Una de les “conquestes” dels temps moderns, pel que fa a la salut, és haver 
aconseguit que “fer exercici”  formi part dels hàbits de molta gent. Caminar, 
córrer, anar en bicicleta, nedar, fer gimnàstica, etc. han esdevingut pràctiques 
normals. I d‟això en diem cuidar el cos, cuidar la salut física, i tots ens adonem 
que tenir-ne cura, d‟una manera que no sigui obsessiva, ajuda també a la 
nostra salut psíquica i espiritual.    

Des de la parròquia, hem de parlar també de cuidar l‟esperit. Cos i 
esperit són dues dimensions indestriables de la vida humana i si aconseguim 
cuidar-les amb equilibri no sols hi guanyarem nosaltres sinó totes les persones 
que ens envolten i aquelles amb les quals tenim relació.  El temps d‟estiu, 
sobretot si hom fa vacances, és un temps propici per a cuidar una mica més 
que habitualment el cos i l‟esperit. I, pel que fa al cuidar l‟esperit, volem 
recomanar algunes coses, d‟altra banda ja ben conegudes, que són a l‟abast 
pràcticament de tothom: 

La pregària personal: per a pregar cal trobar temps; durant el curs, 
costa de trobar-ne; a l‟estiu, durant les vacances, sembla com si el temps ens 
vingués a trobar. I Déu, com cada dia, també ens ve a trobar. Doncs bé, 
aprofitem aquests dies per “estar amb Déu” una estona llarga. La lectura i 
meditació de la paraula de Déu, la pregària de la Litúrgia de les Hores, la 
recitació d‟uns salms determinats, el rosari, algunes pregàries de sants... ens hi 
ajudaran. 

La pregària comunitària: la més excel·lent és la celebració “conscient, 
piadosa i activa” de l‟eucaristia, que el Concili Vaticà II (1962-1965) en la 
Constitució sobre la Sagrada Litúrgia, qualifica bellament de “sagrament de 
pietat, senyal d‟unitat, lligam de caritat, convit pasqual en el qual es rep el 
Crist, l‟ànima s‟omple de gràcia i se‟ns dóna penyora de la glòria futura”. A més 
s‟hi hauria d‟afegir, si és possible,  la visita al Santíssim Sagrament. Diu Benet 
XVI: “L‟adoració fora de la santa Missa prolonga i intensifica el que ha 
esdevingut en la mateixa celebració litúrgica”. (Exhortació apostòlica Sagrament 
de la caritat (2007).  

La pregària en família: durant el curs, pel que se sent comentar, es 
difícil en molts casos trobar uns moments en què tota la família estigui reunida i 
poder pregar junts. A l‟estiu, potser és més fàcil. Si hi ha, doncs, oportunitat de 
fomentar alguna o altra forma de pregària en família pot ser una ocasió per 
ajudar als petits  a “entrenar-se” a viure de  cara a Déu, a cuidar l‟esperit. 

Lectura de llibres, documents, revistes d’orientació  cristiana, 
cinema religiós: Comptem amb fonts molt abundoses per a refrescar l‟esperit. 
Al costat dels grans clàssics de l‟espiritualitat cristiana (sant Agustí, sant Joan 
de la Creu, santa Teresa de Jesús, santa Teresa de l‟Infant Jesús, , etc), hi ha 
també autors moderns (Anselm Grün, Enzo Bianchi,...) que són molt bons 
companys de camí. No podem oblidar algunes pàgines extraordinàries del 



Catecisme de l‟Església Catòlica (1992), la carta encíclica del Sant Pare Benet 
XVI “Déu és amor” (2005), el document dels bisbes de Catalunya “Creure en 
l‟evangeli i anunciar-lo amb nou ardor” (2007), i les revistes catalanes “Foc 
Nou” i “Catalunya Cristiana”, els Quaderns Cristianisme i Justícia i, no cal dir, el 
Full Diocesà de les diverses diòcesis de Catalunya. A internet, hi ha un gran 
nombre de pàgines web, tant de comunitats religioses com de parròquies, que 
ofereixen materials molt adients per a la reflexió i la pregària. Hi ha també 
pel·lícules excel·lents que, de pic o de palada, remeten a la temàtica religiosa i 
ens recorden valors humans i espirituals innegociables.   
 Comunicar-se, conversar: Vivim en una societat en la qual es promou 
l‟aïllament, a estar per nosaltres i prou. Cal fugir d‟aquesta tendència a 
l‟individualisme extrem i prendre‟s temps per a comunicar-nos amb els altres, 
compartir punts de vista, opinar, afinar l‟esperit crític, i, en definitiva, conversar: 
escoltar i parlar. 

A més de tot això, cuidar l‟esperit també inclou recordar que “el 
programa del cristià -el programa del bon Samarità, el programa de Jesús- és 
un „cor que veu’. Aquest cor veu on es necessita amor i actua en 
conseqüència” (Benet XVI). Tots hem de procurar de trobar les nostres 
estratègies personals per a no oblidar-nos de cuidar l‟esperit. Hem d‟”estar en 
forma”, de cos i d‟esperit. 
    
           El mossèn.  
    ______________________________________________________________  
AGENDA: 

 

INTENCIONS DE MISSES: dilluns, dia 26: Reparació a l’Eucaristia; dimarts, dia 

27: Reparació a l’Eucaristia; Dimecres, dia 28: Reparació a l’Eucaristia; 

Dijous, 29: Reparació a l’Eucaristia; Divendres, 30:  Reparació a l’Eucaristia. 

 

INFORMACIONS: 

 

LA PÀGINA WEB DE LA PARRÒQUIA: la parròquia té una pàgina web on  

trobareu la informació bàsica referent a la parròquia. L’adreça és la següent: 

http://parroquiadeviladrau.com 

 

REGAL: la setmana passada, la parròquia, va rebre en obsequi una casulla de color 

verd. La farem servir, sobretot, els diumenges. Agraïm aquesta donació que millora 

el conjunt de vestidures litúrgiques de les quals disposa la parròquia. Les vestidures 

litúrgiques tenen la finalitat, com tota la resta d’art sagrat, de “contribuir a la 

lloança i glòria de Déu” i de “conduir piadosament a Déu l’esperit dels homes” 

(Concili Vaticà II, Constitució sobre la Sagrada Litúrgia).   

 

LA VEU DELS SANTS: 

  

“La tasca més urgent per cada home, és de saber el que som i el que hem 

de ser i com podem arribar a ser al que hem de ser. I és igualment d’una 

importància particular per l’educador i per l’especialista en pedagogia. 

Educar vol dir conduir altres homes a esdevenir el que han de ser. Això no 

se sabrà fer si hom no sap què és l’home i com és, on ha de ser conduït i 

quins són els camins possibles per a fer-ho”.  

(EDITH STEIN, Santa Teresa Beneta de la Creu, 1891-1942) 

 

http://parroquiadeviladrau.com/

