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LA FE CRISTIANA (i 2) 

En el full parroquial de diumenge passat vam exposar què era la fe cristiana 

segons les explicacions que dóna el document que porta per títol Directori 
General de la catequesi. En les primeres pàgines del Catecisme de l’Església 
Catòlica es diu pràcticament el mateix. Avui obrirem el Catecisme de 

l’Església Catòlica i el Compendi del Catecisme de l’Església Catòlica i ens 
fixarem en les característiques de la fe. Farem un resum i una adaptació del 

que diuen aquests dos textos.   

 
La fe és una gràcia: la fe és un do gratuït de Déu i és accessible a 

tothom qui la demana humilment. És un do de Déu, una virtut sobrenatural 
infosa per Déu. Només pot néixer del fons del cor humà com a fruit de la 

gràcia que prevé i ajuda, i com a resposta, plenament lliure, a la moció de 
l’Esperit Sant, que mou el cor i el converteix a Déu.  
 

La fe és un acte humà: és a dir, un acte de la intel·ligència de 
l’home que, sota l’impuls de la voluntat moguda per Déu, dóna lliurement el 

propi consentiment a la veritat divina. No és contrari a la llibertat ni a la 
intel·ligència de l’home posar confiança en Déu i adherir-se a les veritats 
que Ell ha revelat.  

 
La fe és certa, més certa que qualsevol coneixement humà, perquè 

es fonamenta en la Paraula de Déu, que no pot mentir.  
 

La fe mira de comprendre: és inherent a la fe que el creient desitgi 

conèixer millor aquell en qui ha posat fe i vulgui comprendre el que li ha 
revelat. Segons la dita de sant Agustí, “creu per a comprendre, comprèn per 

a creure”. 
 

La fe és un acte lliure:  per poder ser humana, la resposta de la fe 

que l’home dóna a Déu ha de ser voluntària. Per tant, ningú no ha de ser 
forçat a abraçar la fe contra la seva voluntat.  

 
La fe ha de perseverar: per viure, créixer i perseverar fins a la fi en 

la fe, hem d’alimentar-la amb la Paraula de Déu; hem d’implorar al Senyor 
que ens l’augmenti. La fe creix gràcies a l’escolta de la Paraula de Déu i la 
pregària.  

 
La fe és necessària per a la salvació:  Per salvar-nos és necessari 

creure en Jesucrist i en aquell que l’ha enviat per a la nostra salvació. Com 
que sense la fe és impossible d’agradar a Déu i d’arribar a participar de la 
condició de fills seus, mai ningú no obtindrà la salvació eterna si no hi 

persevera fins a la fi. 
 

La fe no és un acte aïllat: ningú no pot creure ell tot sol, com ningú 
no pot viure ell tot sol. Jo no puc creure sense ser portat per la fe dels 



altres i, amb la meva fe, he de contribuir a portar la fe dels altres. La fe de 

l’Església porta, alimenta i sosté la meva fe.  La fe de l’Església precedeix, 
engendra i nodreix la fe de cada cristià. Per això l’Església és Mare i Mestra.  

 
La fe és el començament de la vida eterna: la fe ens fa tastar per 

endavant la joia celestial, fi del nostre pelegrinatge en aquest món. Llavors 

veurem Déu cara a cara, tal com és.    
 

Després d’haver llegit atentament el full parroquial del dia passat i el 
full parroquial d’avui, ens podem quedar amb aquestes idees: la fe cristiana 
és una adhesió lliure, plena i sincera a  Jesucrist, és fer-se deixeble seu. I, 

és, alhora, acceptar cordialment tot el que Ell ens ha revelat. D’aquesta 
doble adhesió en neix un canvi de vida que consisteix en pensar com Jesús i 

viure com Ell va viure. I aquesta fe és un do que cal fer créixer, un do que 
vivim en l’Església, juntament amb els altres cristians, i que ens fa tastar ja 
aquí a la terra el que serà  la joia celestial..  

El mossèn 

 

AGENDA 

 

INTENCIONS DE MISSES: Dilluns, dia 30: per Matias González Cifuentes, 

difunt; dimarts, dia 31: per Mn. Ramon Homs i Franch, difunt. 

Mes de setembre:  dimecres dia 1: per Matias González Cifuentes, difunt;  

diumenge, dia 5: per Montserrat Busquets i Serra, difunta.  

 

INFORMACIONS 

 

DEFUNCIÓ: Dimarts passat, dia 24 d’agost, al matí, a l’església parroquial, es va 

celebrar la missa exequial per MATIAS GONZÁLEZ CIFUENTES, de 94 anys 

d’edat, vidu de Josefa Olivares Martínez. Va morir a Vic, el dia 22 d’agost de 2010.  

 

COL·LECTA EN LA MISSA EXEQUIAL PER MATIAS GONZÁLEZ CIFUENTES:  Es 

van recollir 61’23 euros. Aquesta quantitat, com fem en totes les col·lectes de les 

misses exequials, es divideix en tres parts iguals: una part es destina a Càritas i 

Mans Unides, a parts iguals; una part a fer dir misses pel difunt; i una part per les 

necessitats de la parròquia.   

  

FESTA MAJOR: El dia 8 de setembre, festa del Naixement de la Verge Maria,  hi 

haurà missa solemne a les 12 de migdia. L’endemà, dijous, dia 9 de 

setembre, a les 10 del matí, celebrarem la missa en sufragi de tots els difunts de 

la parròquia.  

 

LA VEU DELS SANTS 

  

“Tard us vaig estimar, oh Bellesa tan antiga i tan nova, tard us vaig 

estimar! I vet aquí que vós éreu dins de mi, i jo era fora de mi mateix, i jo 

us cercava al defora i em llançava, deforme com era, cap aqueixa bellesa 

de les vostres criatures. Vós éreu en mi, però jo no era amb vós. Em 

retenien lluny de vós precisament aquelles coses que, si no fossin en vós, 

no serien. Em cridàreu i clamàreu, i vencéreu la meva sordesa; fulguràreu, 

resplendíreu, i foragitàreu la meva ceguetat; flairàreu, i vaig aspirar el 

vostre perfum, i sospiro per vós; vaig tastar-vos, i tinc fam i set de vós; em 

tocàreu, i vaig cremar de desig per la vostra pau”.  

Sant Agustí d’Hipona, 354-430)  
 


