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LLIBERTAT RELIGIOSA 

 
Fins fa quatre dies es pensava que el que en diem una  parròquia coincidia amb 
la totalitat dels habitants d’una població. Tots,  o gairebé tots els habitants d’un 
poble, eren batejats, i per tant, es considerava que tothom o gairebé tothom 
era feligrés de la parròquia.  Això, com sabeu prou bé, ja fa temps que ha 
canviat,  i molt.   
 
En els nostres pobles hi ha una pluralitat de “fes”, una pluralitat de religions i 
confessions religioses, i, alhora, una pluralitat de “no fes”: hi ha qui es 
considera cristià o catòlic, hi ha qui diu que és només creient, sense especificar 
de quina religió, hi ha qui diu que és no creient, hi ha diu que és agnòstic, hi ha 
qui acudeix a la parròquia només en moments determinats (baptismes, 
casaments, funerals…), hi ha qui diu que és creient cristià però no és 
practicant, qui diu que és musulmà, qui diu és budista, qui diu que és de 
l’església evangèlica, qui diu que és testimoni de Jehovà, etc. Tot aquest 
pluralisme religiós, amb el qual ens hem d’anar acostumant a conviure, ens pot 
ajudar molt a l’hora de revisar la nostra vida de fe. Som creients cristians, però 
ho som de grat o per força? Per  convicció personal o per costum? Amb llibertat 
o per obligació?  Amb goig o amb resignació? 
 
El Concili Vaticà II (1962-1965) es va pronunciar a favor de la llibertat religiosa 
en un document que porta per títol “Declaració sobre la llibertat religiosa” 
(1965). En aquest document, és diuen coses importants. Vegem-ne unes 
quantes:  “La persona humana té dret a la llibertat religiosa. (…) I això 
s’ha d’entendre de tal manera, que ningú no sigui forçat d’anar contra 
la pròpia consciència, ni sigui impedit de seguir la pròpia consciència, 
en privat i en públic. (...) El dret a la llibertat religiosa està realment 
fonamentat en la dignitat de la persona humana”.  Però, tot i que la 
llibertat religiosa sigui un dret que no se’ns pot prendre, això no vol pas dir que 
tant és, que sigui indiferent, seguir o no seguir una religió. El Concili recorda 
que al costat del dret hi ha un deure: “Tots els homes tenen l’obligació 
moral de cercar la veritat, i abans de tot la veritat religiosa. També 
tenen l’obligació d’adherir-se a la veritat coneguda i d’ordenar tota 
llur vida d’acord amb les exigències de la veritat”. 
 
I, cap al final del document,  el Concili escriu aquestes paraules lluminoses 
sobre l’acte de fe: “És un dels punts principals de la doctrina catòlica, 
contingut en la paraula de Déu i predicat pels Pares constantment, 
que la resposta de fe que l’home dóna a Déu ha de ser voluntària; per 
tant, ningú no pot ser obligat a contracor a acceptar la fe”. I també van 
en la mateixa direcció aquestes paraules del papa Benet XVI: “L’Església no 



vol imposar als qui no comparteixen la fe les pròpies perspectives i els 
propis modes de comportament” (cf. Déu és amor, n. 28).  
 
Per tant, benvinguda sigui la llibertat religiosa. Però, en el nostre cas, cal saber 
aprofitar aquesta situació de llibertat per anar creixent en la fe que professem, 
la fe cristiana. Tertul·lià (150/60-220/40), un pare de l’església cristiana, 
d’origen africà i que escrivia en llatí, deia: “No naixem cristians, ens en fem”. 
Pensem-hi.          
 
          El mossèn 
   
 _______________________________________________________________ 

 
AGENDA: 

 
INTENCIONS DE MISSES: dilluns, dia 9: per Mn. Ramon Homs, difunt;  

dimarts, dia 10: pels matrimonis; Dimecres, dia 11: per la pau del món;  
Dijous, 12: per les vocacions sacerdotals; Divendres, 13:  pels malalts 
de la parròquia;    

 
INFORMACIONS: 

 
 
RECORDATORI. Recordem que, cada setmana, en aquest Full parroquial, 

escoltem la “Veu dels sants”. I ho fem perquè, com sabeu, el pla Diocesà de 
Pastoral del Bisbat de Vic 2009-2014 porta per títol  “SIGUEU SANTS” i 

durant aquest curs 2009-2010, ens proposa de reflexionar sobre la 
santedat. “La veu dels sants” vol ajudar, doncs, a conèixer més alguns 
sants, homes i dones, que ens han precedit en la fe, l’Església els ha 

proclamat sants i poden ser per a tots nosaltres punt de referència per a 
aprendre a viure amb fidelitat al Senyor, avui i aquí. Durant aquest mes 

d’agost escoltarem la veu de sant Agustí.  
 
LA VEU DELS SANTS:  

 

“Dos amors han fet dues ciutats: l’amor de si mateix fins el 

menyspreu de Déu, la ciutat terrena; l’amor de Déu fins el 

menyspreu d’un mateix, la Ciutat celestial. L’una es gloria en ella 
mateixa, l’altre en el Senyor. L’una demana la seva glòria als 
homes; per l’altre, Déu testimoni de la seva consciència és la seva 

més gran glòria”.  
 

(Sant Agustí d’Hipona, 354-430)    
 

 
 

 
 

 
 


