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FORMACIÓ

En totes les professions i oficis, avui dia, es demana formació. Tothom qui té un treball, 
si el vol conservar, en un moment o altre, se li demana o se li exigeix  de fer algun 
curset  per adquirir nous coneixements o per ampliar i consolidar els que ja té. La 
formació ha esdevingut una activitat indispensable.

En la vida cristiana, la formació també és indispensable. I aquesta formació s’ha de 
desplegar, almenys, en aquestes direccions: formació humana, formació intel·lectual i 
formació espiritual. De mitjans per a formar-se n’hi ha molts i bons. Fem-ne una mica 
la llista: llegir o escoltar la paraula de Déu de manera sovintejada, meditar 
assíduament els textos de la paraula de Déu, sobretot,  els textos que escoltem els 
diumenges a l’hora de la missa; participar en l’eucaristia dels diumenges; llegir el Full 
diocesà i el Full parroquial; participar en un grup d’estudi de la Bíblia o ser membre 
d’un grup de catequesi d’adults o de joves; participar en un grup de revisió de vida;  
inscriure’s com a alumne en l’escola de Formació de Laics (que aquest curs es posarà 
en marxa en la nostra diòcesi); ser alumne de l’Institut Superior de Ciències Religioses 
de Vic; llegir atentament i pausadament el Catecisme de l’Església Catòlica; estar al cas 
dels documents més importants que publica el Magisteri de l’Església; llegir algun llibre 
de teologia o d’espiritualitat o estar subscrit o llegir habitualment alguna revista de 
contingut religiós, etc.... Tot això és una mostra del que podem fer per a formar-nos. 

De la formació, el Concili Provincial Tarraconense (1995) en va parlar molt. De tot el 
que va dir, recordarem només alguns aspectes:  cal formar tots els cristians per a viure 
amb coherència la fe i la vida, i poder donar raó de l’esperança i testimoniar l’amor de 
Déu; cal fomentar una formació cristiana orientada vers la renovació del compromís 
baptismal; és urgent la formació litúrgica de tot el poble de Déu; cal mantenir, en els 
arxiprestats, la preocupació per la formació continuada... 

Potser mai ningú com el papa actual, Benet XVI, havia insistit tant en la necessitat 
d’unir la fe i la raó, i això equival a dir, que no ens podem conformar a tenir “la fe del 
carboner” (creure perquè sí i a cegues) ni a predicar-la sinó que la fe cal fer-la passar, 
a més del cor,  per la intel·ligència. En la seva visita recent a Escòssia (16-9-2010), el 
papa, en l’homilia que va fer a  Grasgow digué: “Us convido particularment a vosaltres, 
fidels laics, en virtut de la vostra vocació i missió baptismal, a ser no sols exemple de 
fe en públic, sinó també a plantejar en el fòrum públic els arguments promoguts per la 
saviesa  i la visió de la fe”. I això no és possible de fer-ho, si no estem formats. 

Ara, a començament de curs, és un bon moment per pensar una mica què fem per a 
formar-nos en l’àmbit de la vida cristiana i preguntar-nos si vetllem prou per la nostra 
formació humana, espiritual i intel·lectual. En general, tots tenim el nostre treball de 
cada dia i, a més, se’ns ofereixen moltes activitats a fer en les estones lliures. Però cal 
que sapiguem guardar un temps per a la formació de la nostra vida cristiana, i sempre 
tenint en compte les nostres possibilitats i capacitats. Formar-se, doncs, és necessari 
perquè si no ho fem gens la nostra fe s’anirà esllanguint i podríem acabar perdent-la. 



Si ens agrada estar al dia en totes les coses, ¿per què no busquem també alguns 
moments per a posar-nos al dia en les coses de la fe?      
                             

 El mossèn   
______________________________________________________________________

AGENDA 

INTENCIONS DE MISSA: dissabte, dia 2: per Mercè Masvidal, difunta; 
Diumenge, dia 3: per les missions; dijous, dia 7, per Mn. Ramon Homs, difunt; 
dissabte, dia 9: per Assumpció Zorita i Crosas, difunta; diumenge, dia 10: En 
acció de gràcies a sant Antoni.

INFORMACIONS

REUNIÓ DEL CONSELL PASTORAL PARROQUIAL: El dissabte, dia 2 d’octubre, a 
la tarda, es farà la reunió del Consell Pastoral Parroquial. Recordem que les funcions 
bàsiques del Consell Pastoral Parroquial són: “programar, animar, coordinar i 
revisar la globalitat de l’acció pastoral de la parròquia aplicant el pla de 
pastoral diocesà”. Per tant, en aquesta reunió, intentarem pensar i 
determinar quines accions cal fer des de la parròquia durant aquest curs 2010-2011.  

CATEQUESI: El dissabte, dia 2 d’octubre, és el moment d’iniciar el curs de la 
catequesi infantil. Ho farem a les 6 de la tarda. Ens reunirem a l’església per fer una 
pregària i tot seguit començarà el nou curs de catequesi. Convindria molt que els pares 
dels nens i nenes de la catequesi infantil s’impliquessin molt en el curs de catequesi i 
una manera de fer-ho és, cada tercer dissabte, participar en la missa familiar, a 2/4 de 
8 del vespre.    

CATEQUESI DE PREPARACIÓ A LA CONFIRMACIÓ: Aquests dies s’enviarà, des 
de la parròquia, una carta als nois i noies entre 15 i 17 anys invitant-los a inscriure’s a 
la catequesi de preparació per a rebre el sagrament de la Confirmació. Qui es vulgui 
inscriure ja ho pot fer a partir d’avui mateix, a la rectoria. 

VISITA APOSTÒLICA DEL SANT PARE A BARCELONA: Amb motiu d’aquesta 
visita, el diumenge dia 7 de novembre, no se celebrarà la missa de les 12 del matí. El 
senyor bisbe ha autoritzat que es suprimissin les misses del diumenge al matí per tal 
que tothom qui vulgui pugui veure per TV la retransmissió d’aquest esdeveniment o  
pugui anar, si ho desitja i pot, a Barcelona. Per tal que tothom pugui complir el 
precepte dominical, i seguint les indicacions del senyor bisbe, la missa dominical de la 
parròquia en comptes de celebrar-la a les 12 del matí, la celebrarem, aquest dia,  a 
2/4 de 8 del vespre.   
D’altra banda, tothom, grans i petits, que vulguin anar a veure el papa a Barcelona el 
dia 7 de novembre i participar en la missa de dedicació del temple de la Sagrada 
Família, cal que vingui a inscriure’s a la parròquia i fer-ho abans del  proper dia 15 
d’octubre.  El bisbat de Vic ha organitzat uns autobusos que sortiran de Vic a les 6’30 
del matí (de l’estació d’autobusos) i es tornarà a dinar a casa (tard).  El preu és de 10 
euros els adults i de 5 euros els menors d’edat. Esperem que de la parròquia de 
Viladrau hi hagi una bona representació.

   


