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SABER TRANSMETRE “PUNTS FERMS” 
 

El Papa, en el seu missatge per a la XXVI Jornada Mundial de la Joventut 2011, que es farà a 
Madrid del 16 al 21 d’agost d’enguany,  escriu adreçant-se als joves, aquestes paraules: 
“Vosaltres, joves, teniu el dret de rebre de les generacions que us precedeixen punts ferms 

per a les vostres opcions i construir la vostra vida, de la mateixa manera que una planta 
petita necessita un suport sòlid fins que creixin les seves arrels, per convertir-se en un arbre 
robust, capaç de donar fruit”. I això el Papa ho escriu, després d’haver constatat que “la 

cultura actual, en algunes parts del món, sobretot a Occident, tendeix a excloure Déu, o a 
considerar la fe com un fet privat, sense cap rellevància en la vida social. (...) es constata 
una mena d’’eclipsi de Déu’, una certa amnèsia, més encara, un veritable rebuig del 

cristianisme i una negació del tresor de la fe rebuda, amb el risc de perdre allò que més 
profundament ens caracteritza”.  
 

Déu n’hi do la radiografia que el Papa fa de l’Occident, de casa nostra. Un panorama no 
gaire galdós. Fixem-nos que subratlla una colla d’aspectes que serà bo tenir en compte. 
D’entrada fa una referència als adults, a les generacions que precedeixen a les generacions 
joves. Els demana de tenir “uns punts ferms” per a poder-los llegar a les noves generacions. 

D’ací en pot néixer la pregunta: quins són, per als adults, els nostres “punts ferms” de la fe 
que hem de transmetre a les noves generacions? Aquests “punts ferms”, però, no s’han 
d’imposar -la fe es proposa, no s’imposa- sinó que han de ser una referència perquè la gent 

jove pugui fer opcions lliures i anar construint la pròpia vida fent ús de la seva llibertat 
personal.     
 

El Papa recorda, a més,  que en la nostra cultura occidental es tendeix a  prescindir de Déu, 
això és, a viure com si Déu no existís. Potser aquest és un dels “mals” principals de la nostra 
cultura occidental. Estem tan bé en la “societat del benestar” i tan cofois de ser-ne ciutadans 

que ja no busquem el veritable benestar, ja ens conformem amb el benestar que tenim.  
D’altra banda, continua el Papa,  també es tendeix a considerar la fe  com  “un fet privat”, és 
a dir, com quelcom que no se n’hauria de parlar, ni hauria de tenir cap incidència en la vida 

pública. Això equival a dir que, segons certes veus -que no perquè es fan sentir molt vol dir 
que tinguin raó-, la fe s’hauria de viure com d’amagat, a dins de les quatre parets de casa o 
d’una església i encara!  

 
I el Papa assenyala encara tres o quatre trets més de la cultura occidental contra els quals 
ens hem de protegir si no volem perdre la identitat cristiana: l’eclipsi de Déu, l’amnèsia, el 

rebuig del cristianisme i la negació de la fe rebuda. Ens pertoca, doncs, a tots examinar-nos 
si ens deixem endur per aquest corrent cada vegada més poderós que posa en perill la 
nostra identitat cristiana, o bé, si som capaços de fer-hi front, “serenament i amb respecte”, 

per tal de mantenir viva i ferma la nostra identitat de cristians enmig d’aquest món 
occidental que ens ha tocat viure i que hem d’estimar, i ajudar a transformar i millorar,  
perquè és el nostre.   

 
 

El mossèn 

  
 
 

 



AGENDA 

 
INTENCIONS DE MISSES: dissabte, dia 4: per Leocadio Medina i Lluïsa Cano, 
difunts; diumenge, dia 5: pel poble de Viladrau; dijous, dia 9: pels difunts de la 

parròquia; dissabte, dia 11: per Joan Arxé i Mitjavila, difunt; diumenge, dia 12: pel 
poble de Viladrau. 
 

PRIMERES COMUNIONS: El dia 12 de juny, a la missa de les 12, faran la primera 
comunió 5 nenes i un nen:  Mireia Clarà i Masnou, Cristina Costa i Pagès, Mayerli 
Gabriela Núñez, Júlia Masnou i Campañà, Samir Eduardo Muza Marulanda i Maria 
Sánchez-Lafuente Víctor.  

Hi ha un altre nen, en Diogo López Pereira, que també farà la primera comunió aquest 
any, però la farà a Portugal.  
 

FORMACIÓ CRISTIANA PER A ADULTS: diumenge, dia 12 de juny, de 2/4 d’11 a 
2/4 de 12 del matí, com cada segon diumenge de mes, ens trobarem a la rectoria per a 
llegir i comentar les lectures del diumenge. Tothom qui vulgui hi pot participar. 

 
MES DE JUNY, MES DEL SAGRAT COR: Durant aquest mes de juny, els dies feiners, 
després del rés del sant Rosari, es farà el mes del Sagrat Cor. La imatge del Sagrat Cor de 

Jesús, que presideix el retaule de la capella del Santíssim, és el símbol de l’amor de Déu 
envers tota la humanitat. La devoció al Sagrat Cor de Jesús va estretament lligada a la 
devoció eucarística, la qual s’expressa en l’adoració al Santíssim Sagrament i en la pràctica 

de la comunió freqüent. 
 

DONATIUS REBUTS PER A LES VITRINES: 10,00 euros. Fins el dia d’avui s’han recollit: 

6.217,13 euros. Moltes gràcies. 
 

 

ELS OBJECTES LITÚRGICS D’ORFEBRERIA QUE TENIM EXPOSATS 

 
Naveta d'argent de línies simples formada per una base circular totalment llisa. El receptacle 
és hemielíptic i la tapa està dividida en dues meitats iguals unides per una frontissa llarga. 

Això fa que una part sigui fixa i l'altra es pugui obrir. Totes dues, però, estan recorregudes 
perimetralment per una motllura.  
La cullereta és de metall platejat, completament llisa i amb un mànec ample en el seu 

extrem. Va ser realitzada, aproximadament, a finals del segle XIX o a principis del segle XX. 
En la naveta es posa l’encens, que és una resina extreta de diverses plantes i, quan crema, 
desprèn una olor perfumada. Encensar és signe d’honor, i es fa, sobretot, en les grans 

solemnitats litúrgiques. La cullereta serveix per a agafar l’encens. El fum de l’encens elevant-
se cap al cel és el símbol de la pregària que puja vers Déu. 


