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LA FORÇA DE L’EXEMPLE 

 

De vegades hom té la impressió que hi ha cristians que estan “cansats” de 
la pròpia religió i que en comptes de fer el possible per a col·laborar 
personalment a revitalitzar-la, prefereixen, per comoditat o per convicció, 

passar pàgina, abandonar la fe cristiana, fer-se una religió “a la carta” o, en 
el millor dels casos, optar per seguir una altra religió. 

 
Tota religió, humanament parlant, és i serà el que en fem els seguidors 
d’aquella religió. Si en som seguidors a distància, el nostre exemple no pot 

pas atreure a ningú; si en som seguidors per rutina, sense convicció 
personal, tampoc; si en som seguidors només quan ens convé, és evident 

que no és el bon camí i no convencerem pas ningú.  
 
Tertul·lià, un pare de l’Església del s. III, deia: “No naixem cristians, ens en 

fem”. Per tant, els qui som cristians cal que ens preguntem si, de mica en 
mica, ens anem fent cristians, si progressem en el coneixement de 

Jesucrist, del seu evangeli, de les exigències de la vida cristiana. Sovint més 
que revisar-nos a nosaltres mateixos tendim -potser perquè és més 
còmode- a mirar-nos els altres i dir que en tal i en tal altre no fan el que 

hauríem de fer, segons la fe que professen. És bo que tinguem esperit crític, 
que sapiguem adonar-nos i valorar no sols de la qualitat humana de les 

persones sinó també la seva qualitat espiritual,  però el que no podem fer 
és passar-nos el dia dient que no val la pena ser cristià perquè els qui 
haurien de donar llum donen fum. Tots ja som adults i cal que ens 

comportem com a tals. Els mals exemples i les fallades que puguin tenir 
“els altres”, no haurien de ser raó suficient per a fer trontollar la nostra fe, o 

per fer-nos venir ganes de deixar-ho córrer tot. Les energies les hem de 
guardar i fer servir per a donar vida a la nostra fe cristiana i, per tant, optar 
decididament per a viure la poca o molta fe que tinguem amb tota la 

profundidad, el goig i la coherència possibles. I fer-ho, per a donar exemple 
que la fe no és cap impediment per a viure sinó que ens fa viure.  

 
El Pare Carles de Foucauld (1858-1916), un sant francès del s. XX encara 

no canonitzat, assassinat a Tamanrasset (Algèria) el dia 1 de  desembre de 
1916, a l’edat de cinquanta-vuit anys, tenia molt clar que el seu intent 
d’obrir el cor dels tuaregs musulmans a la fe en Jesús, tindria eficàcia en la 

mida que ell sabés viure la religió cristiana a fons, amb sinceritat, amb 
dolcesa. I escriu això: “El meu apostolat ha de ser l’apostolat de la bondat. 

Veient-me hom s’ha de dir: ‘Ja que aquest home és tan bo, la seva religió 
ha de ser bona per força’. Si hom demana perquè sóc dolç i bo, haig de dir: 
‘Perquè sóc el servidor d’un que és més bo que jo. Si ho sabéssiu com és bo 

el meu mestre Jesús’ ”.       
 

Exemples com els del Pare Carles de Foucauld, exemples que són 
assequibles a tothom –la bondat i la dolcesa són assequibles a tothom que 



tingui un mínim de bona voluntat- ens hauríem de convèncer que la 

percepció que les persones tenen del cristianisme i la valoració que en fan 
estan molt i molt condicionades pel que nosaltres fem i deixem de fer. Per 

tant, a més de l’ajuda imprescindible de Déu, el cristianisme serà el que 
nosaltres en farem. I segons el que fem, podem fer venir ganes als altres 
de prescindir de la fe, o bé, al contrari,  podem fer venir ganes de continuar 

estimant-la, de retornar-hi, si s’ha abandonat, o bé d’acollir-la amb interès  
per primera vegada. És així de senzill.  

 
    El mossèn 

   

 
AGENDA 

 

INTENCIONS DE MISSES: Dissabte, dia 11: en acció de gràcies a sant Antoni; 

diumenge, dia 12: en acció de gràcies a la Verge de Meritxell; dilluns, dia 13: 

pels mestres de les escoles; dimarts, dia 14: pels cristians que sofreixen 

persecució; dimecres, dia 15: pels malalts de Viladrau; dijous, dia 16: per les 

vocacions sacerdotals; divendres, dia 17: pels nous batejats; dissabte, dia 18: 

pels difunts de la família Coma i Bayés.  

 

INFORMACIONS 

 

BATEIGS:  Dissabte passat, dia 4 de setembre, a l’església parroquial, van rebre el 

sagrament del baptisme quatre els infants: En Francesc Edward Rubiralta i 

Daniel, fill de Francesc i de Lily Ingram, veí de Barcelona; l’Anna Soler i Trias, 

filla de Carlos i Ana, veïna de Barcelona; l’Adriana Trias i Martí i Roman Trias i 

Martí, fills de Carlos i de Natàlia, veïns de Barcelona.  

 

 

QUE N’HAS FET, DEL TEU BAPTISME?  

 

Tal com explicàvem en el full parroquial del diumenge passat, durant el curs 2010-

2011, el Pla Diocesà de Pastoral ens demana de centrar la nostra atenció en el 

Baptisme. Cal que recordem el nostre Baptisme i que ens deixem interrogar pel 

lema que apareix en el pla Diocesà de Pastoral: “Què n’has fet, del teu 

Baptisme?”, que és una crida a actualitzar aquesta gràcia rebuda de Déu i, alhora, 

una crida a examinar com hi hem respost amb la nostra conversió personal. 

Comencem, doncs, avui, a parlar del Baptisme i ho farem durant tot el curs.   

 

La iniciació cristiana:  

 

Baptisme, Confirmació i Eucaristia són considerats per l’Església com els tres 

sagraments de la iniciació cristiana i formen una unitat que s’ha de mantenir. Posen 

els fonaments de la vida cristiana. Pel Baptisme els fidels reneixen a una vida nova, 

per la Confirmació són enfortits amb la gràcia pentecostal i en l’Eucaristia reben 

l’aliment de vida eterna. 

Amb els sagraments de la iniciació cristiana els fidels reben més abundosament els 

tresors de la vida divina i progressen vers la perfecció de la caritat.  

Completar la iniciació cristiana –rebre el Baptisme, la Confirmació i l’Eucaristia- és 

fonamental per a qualsevol desplegament posterior de la vida cristiana en altres 

vocacions específiques a l’interior de l’Església. 

 

 


