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APRENDRE A PARLAR ALS ALTRES DE LA NOSTRA FE 

 
“La fe ve de sentir de la predicació”, diu sant Pau. I una de les mancances 

que tenim els cristians d’avui és que parlem poc als altres, fins i tot en les 
ocasions favorables, d’allò que creiem, de la fe que professem i que dóna 
sentit a la nostra vida.  

 
És evident que, abans de poder parlar de la nostra fe, cal que la coneguem 

suficientment, i conèixer-la no sols amb el cor sinó també amb la 
intel·ligència.  Seria molt important que cada cristià, cada un de nosaltres, 
sabéssim explicar amb claredat, amb coherència i amb un llenguatge 

entenedor el més essencial de la nostra fe. Per aconseguir-ho, la primera 
condició és formar-nos. Així com en altres aspectes de la vida quotidiana 

estem molt al dia: en informàtica, en música, en esport, etc. no sembla que 
passi el mateix en l’ordre de la fe cristiana. Potser hem de reconèixer que 
no ens hem preocupat prou d’actualitzar la nostra fe, d’aprofundir-la, de 

fer-ne una fe adulta, madura. I, aleshores, no és estrany que qualsevol 
notícia que rebem que sigui contrària a la fe cristiana faci trontollar la 

nostra fe. Caldria, doncs, per avançar en aquest aprenentatge de parlar als 
altres de la nostra fe que tinguéssim la inquietud de formar-nos, sempre 

segons les nostres possibilitats, per tal de poder donar raó de la nostra fe. 
El “creure per comprendre i comprendre per creure”, seria un bon eslògan a 
seguir.  

  
Aquesta formació que és indispensable i hauria de ser continuada, 

permanent, ens hauria d’ajudar a aprendre a explicar-nos, a donar 
arguments sòlids sobre les afirmacions essencials de la fe. Fe i raó no 
s’exclouen sinó que haurien d’anar sempre juntes. Per tant, hauríem de ser 

capaços de donar raó, fins allà on es pugui, de la nostra experiència 
personal i comunitària de la fe, mostrant amb claredat que el que creiem de 

Déu i de la seva revelació, de la seva acció en la història, de la seva 
encarnació en Jesús de Natzaret, no és vendre fum sinó una proposta 
raonable, creïble i de la qual milions de persones n’han fet i en fan norma 

de vida. 
 

Sovint també no parlem als altres de la nostra fe sigui per vergonya, sigui 
perquè temem de ser titllats de pertànyer a una religió que és qualificada, 
sobretot en certs ambients, com a repressiva i inhumana. I és més fàcil, és 

clar, callar o fer veure que no hem sentit res. No es tracta d’endegar 
croades a favor de la fe cristiana sinó, tal com diu el títol d’aquest escrit, 

aprendre a parlar als altres de la nostra fe. En la primera carta de sant Pere 
es diu que a l’hora de donar raó de la nostra fe cal fer-ho “suament i amb 
respecte”. Per tant cal parlar de la nostra fe amb tota la convicció i fermesa 

d’aquest món, però amb formes que siguin suaus i que respectin la llibertat 
del nostre interlocutor.  

 
En aquest sentit cal recordar que la fe es proposa, no s’imposa. I, per tant, 
el tresor que portem entre mans i en el cor l’hem de saber anunciar amb 



dolcesa. Així ho va entendre Pascal (1623-1662), filòsof, físic i matemàtic  

francès, que escrivia el següent: “La conducta de Déu, que disposa totes les 
coses amb dolcesa, és de posar la religió en l’esperit per les raons, i en el 

cor per la gràcia. Però voler-la posar en l’esperit i en el cor per la força i per 
les amenaces, no és posar-hi la religió sinó el terror” (cf. Pensaments, 9). 
La nostra feina és, doncs, intentar conduir les persones a la font de la vida, 

desvetllar la llibertat de les persones per tal que obrin el seu cor i acullin el 
do de Déu i fer-ho sense imposicions.    

 
I un últim apunt. A l’hora de parlar de la nostra fe, també aniria bé tenir en 
compte el que ensenya el Concili Vaticà II (1962-1965): “Hi ha un ordre o 

jerarquia de veritats, en la doctrina catòlica”, i això vol dir que tot el ha 
estat revelat per Déu és veritat, però no tot és igualment central. D’aquí ve, 

com dèiem al començament, a l’hora de parlar de la nostra fe cristiana 
hauríem de començar per saber discernir el més essencial de la nostra fe i 
transmetre-ho.    

  
       El mossèn  

____________________________________________________________ 
 

AGENDA 

 

INTENCIONS DE MISSES: Dissabte, dia 25: per Ramon Serra, difunt; 

diumenge, dia 26: per Miquel Arumí i Jaume Morera, difunts; dilluns, dia 27: 

pels qui es preparen per al matrimoni; dimarts, dia 28: per les religioses que 

faran els vots perpetus aquest any; dimecres, dia 29: per la feligresia de 

Viladrau; dijous, dia 30: per les vocacions sacerdotals;  

Mes d’octubre: divendres, dia 1: pels malalts de la parròquia; dissabte, dia 2: 

per Mercè Masvidal, difunta;  diumenge, dia 2: per les missions.   

 

INFORMACIONS 

 

INSCRIPCIONS A LA CATEQUESI: Convindria que aquests últims dies del mes de 

setembre s’acabessin de fer les inscripcions per a la catequesi d’infants (de 7 a 9 

anys) i així poder fer els grups. Sou pregats, doncs, els pares, de venir a inscriure 

els vostres fills abans de començar el mes d’octubre. El dia 2 d’octubre, a les 6 de 

la tarda,  començarem el curs de catequesi.   

 

BATEIG: Dissabte passat, dia 18 de setembre, a l’església parroquial, el nen 

Javier Ayesa i Framis, fill de Pedro i Eva Maria, i veí de Barcelona, va rebre el 

sagrament del Baptisme.  

 

VISITA APOSTÒLICA DEL SANT PARE BENET XVI A BARCELONA: Hi ha temps 

d’inscriure’s fins el dia 30 d’octubre i cal fer-ho a la rectoria. L’autocar que 

organitza el bisbat de Vic sortirà de Vic, de l’estació de d’autobusos, a les 6’30 del 

matí. Es tornarà a dinar a casa, però tard. Preu de l’autocar: adults, 10 euros; els 

menors d’edat, 5 euros.   

 

ELS DIES FEINERS NOMÉS HI HAURÀ MISSA ELS DIJOUS: A partir del dia 1 

d’octubre vinent, i fins a nou avís, els dies feiners només hi haurà missa els 

dijous, a les 19’35 del vespre. Els dilluns, dimarts, dimecres i divendres, no se 

celebrarà la missa, però a les 19’15 hi haurà el rés del Sant Rosari, la proclamació 

de la Paraula de Déu i es distribuirà la Comunió. Els diumenges i festes de 

precepte, la missa serà a l’horari habitual: els dissabtes, missa anticipada de 

diumenge, a 2/4 de 8 del vespre; i els diumenges, a les 12 del migdia. 


