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MÓN I DÉU 
 

Quan resem el Crec en un Déu confessem que Jesucrist “s’encarnà de 

la Verge Maria, i es féu home” i després afegim que “se’n pujà al cel, 

on seu a la dreta del Pare”. Per tant, amb aquestes dues frases 
confessem, primer, la humanitat de Jesús, i, després, la seva 

divinitat. En el catecisme llegim que Jesucrist és Déu veritable i home 

veritable. Aquesta és la fe de l’Església i, aquesta, és la fe que se’ns 

demana de professar a tots els qui volem ser cristians. 
 

A la pràctica, però, i en diferents moments de la història del 

cristianisme, hi ha hagut cristians que s’han decantat per subratllar la 

divinitat de Jesucrist -com si Jesucrist fos més Déu que home-  i, 

altres, en canvi, s’han decantat per subratllar la seva humanitat -com 
si Jesucrist fos més home que Déu-. Davant d’això, l’Església sempre 

ha reaccionat recordant a tots els fidels cristians que, en parlar de 

Jesucrist, hem d’afirmar amb igual força la seva divinitat i la seva 

humanitat i creure que Jesús és Déu i home vertader.      
 

En alguns ambients cristians d’avui dia sembla que torna a rebrotar la 

tendència a accentuar molt la divinitat de Jesús en detriment de la 

seva humanitat. I això es tradueix en una manera de ser cristià que 
privilegia l’espiritual per damunt de tot, arriba fins a confondre la vida 

de fe amb el pietisme i llisca cap a una actitud de malfiança envers el 

món, sobretot envers aquest nostre món d’avui caracteritzat per una 

forta càrrega d’escepticisme i d’indiferència davant Déu.   

 
L’escriptor francès i cristià Charles Péguy (1873-1914), que va captar 

perfectament que en una veritable vida cristiana no es pot rebaixar ni 

menysprear la natura (la humanitat)  per a aixecar-se al nivell de la 

gràcia (la divinitat), és a dir, que no es pot pretendre separar la fe i 
la vida, deia de certs cristians:  “Perquè no tenen el coratge de ser 

del món, creuen que són de Déu... Perquè no són de l’home, creuen 

que són de Déu. Perquè no estimen a ningú, creuen estimar Déu”. 

Són paraules, aquestes, que potser més d’un lector considerarà dures 
o atrevides, però tenen la virtut de ser un toc d’alerta contra la 

tendència que podem tenir de fugir del món per refugiar-nos en Déu, 

amb l’excusa de voler ser més amics de Déu. Humanitat i divinitat, 

matèria i  esperit, terra i cel, temps i eternitat, món i Déu, naturalesa 
i gràcia, van junts, ahir, avui i sempre. La fe cristiana demana d’estar 

en el món -ser llevat que fa fermentar la pasta-, però no ser del món; 

estar en el món sense deixar d’estar ben arrelats en Déu.  

            

El mossèn 



AGRAÏMENT A LES FAMÍLIES QUE HEU ACOLLIT ELS JOVES QUE 
PARTICIPEN EN LA JORNADA MUNDIAL DE LA JOVENTUT 2011, A MADRID 
 
Volem deixar constància escrita del que ja vam dir diuemnge passat a l’hora de la 

missa: en nom del senyor bisbe, moltíssimes gràcies a totes les famílies de Viladrau 
i als responsables del centre Santa Marta, per haver acollit joves de la diòcesi de 
Versailles a casa vostra. De segur que els joves s’hauran emportat un bon record 
de vosaltres i, vosaltres, també tindreu un bon record d’ells. En tot cas amb la 
vostra disponibilitat i generositat heu donat una molt bona lliçó de fraternitat 
cristiana. Un agraïment també ben merescut per a en Sergi, la Mar, la Bruna i la 
Núria, que han estat al servei d’aquests joves en tot moment. I moltes gràcies a 
tots els feligresos que, diumenge passat, us vau afegir a la celebració de l’eucaristia 
amb aquests joves francesos. La vostra presència va donar caliu a la trobada i vam 
poder experimentar que ens uneix a tots una sola fe, la fe que l’Església ens 
demana de celebrar, cada setmana, en comunitat.           
 
AGENDA 
 

INTENCIONS DE MISSES: Dissabte, dia 20: per la intenció del qui ha fet 
l’almoina; diumenge, dia 21: per la intenció del qui ha fet l’almoina; dilluns, 
dia 22: per la intenció del qui ha fet l’almoina; dimarts, dia 23: per la 
intenció del qui ha fet l’almoina; dimecres, dia 24:  per Claudi Solà, en el 5è 
aniversari de la seva mort; dijous, dia 25: per la intenció del qui ha fet 
l’almoina; divendres, dia 26:  per la intenció del qui ha fet l’almoina dissabte, 
dia 27: per Montserrat Busquets i Serra, difunta; diumenge, dia 28: per Maria 
Blancafort i Coll, difunta. 
 
INFORMACIONS 
 
MES D’AGOST, DIES FEINERS, MISSA CADA DIA: Recordem que, durant aquest 
mes d’agost, els dies feiners, hi ha missa cada dia, a les 19,35. Uns moments 
abans, a les 19,15, hi ha el rés del sant Rosari.  

 
DONATIUS PER A LES VITRINES:  ens falten un xic més de tres mil cinc-cents 
euros per a acabar de pagar la totalitat de la instal·lació de les vitrines. A 
començament de mes, el dissabte i el diumenge, fem una col·lecta extraordinària 
per a aquesta finalitat. Si algú vol fer un donatiu a través de la caixa d’estalvis el 
número del compte corrent de la parròquia és el 2100 3731 35 2200009611.   
 

VISITES A LA PÀGINA WEB DE LA PARRÒQUIA: No es tracta d’anar-ho 
repetint, però suposem que tots els feligresos sabeu que la parròquia té una pàgina 
web en la qual hi ha diversos apartats que volen fer coneìxer la parròquia a aquells 
que hi estiguin interessats. En un d’aquests apartats, hi trobareu cada setmana el 
Full Parroquial i en l’apartat “Formació” algunes pregàries. Disposem d’algunes 
dades de les visites que durant l’any s’han fet a aquesta pàgina i són les següents: 
des del mes de març d’aquest any, i fins al mes de juliol, hem tingut més de 100 

visites mensuals. Els mesos d’abril i maig, hem arribat a les 200 visites. Pel que 
fa a les visites anuals, l’any 2010 el nombre de visites va ser de 1.345; durant 
aquest any  2011, de moment, hem tingut 877 visites. Potser aquestes dades ens 
indiquen que val la pena servir-se d’aquest mitjà per fer arribar la veu de la 
parròquia més enllà de les quatre parets de l’església parroquial.  
 
 

DONATIUS REBUTS PER A LES VITRINES: 10,00; 8,00; 5,00 euros. Fins el dia 
d’avui s’han recollit:  8.925,55 euros. Moltes gràcies 


