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REFLEXIONS DESPRÉS DE LA JORNADA MUNDIAL DE LA JOVENTUT 2011 

 
Aquests dies passats, en el bisbat de Vic, hem gaudit de la presència de quatre mil 
joves de països diferents que, de camí cap a Madrid a celebrar la Jornada Mundial de la 

Joventut, han fet estada entre nosaltres. Aquests dies hem pogut veure, a Viladrau, a 
Vic i, després a Madrid, com aquests joves participen en la missa dominical, en el via 
crucis, en les catequesis que els han fet els bisbes, en estones de pregària, en 

l’adoració eucarística, en la celebració del sagrament del perdó, etc. i, com és propi 
dels joves, també els hem vistos a fer gresca. El seu exemple, de fe i de civisme, ens 
ha sorprès en positiu i ens ha fet pensar que el cristrianisme té futur i que la humanitat 

també té futur. Per tant, la Jornada Mundial de la Joventut a Madrid haurà tingut una 
cara dolça, amable, esperançadora, prometedora i, de segur, que portarà molts fruits. 
 

Però la Jornada Mundial de la Joventut 2011 també ha desvetllat, en alguns de 
nosaltres, preguntes que tenen una resposta difícil. ¿Què ho fa que, a Madrid, 
s’apleguin milers i milers de joves d’arreu del món i en la vida normal de les nostres 
parròquies (reunions, pregàries, missa…) pràcticament no en veiem mai cap? ¿Què ho 

fa que hi hagi joves d’arreu del món als quals la fe cristiana els “diu” alguna cosa, i a la 
gran majoria dels joves dels nostres pobles i ciutats, sembla que la fe cristiana no els 
digui res? ¿Què ho fa que aquests milers i milers de joves tinguin una conducta cívica 

exemplar i, en d’altres concentracions juvenils, algunes vegades, el desori porti la veu 
cantant? I una pregunta més directa i dolorosa per a tots: fa un parell de diumenges, a 
Vic, a Manresa, a Manlleu, a Igualada, a Viladrau i a d’altres pobles de la diòcesi de 

Vic, la gent que va anar a missa va tenir el goig de poder veure, una bona colla de 
joves estrangers que participaven en la missa dominical. Doncs bé, ¿Què ho fa que, en 
les nostres parròquies, a missa i en altres activitats parroquials, els joves siguin tan 

cars de veure de manera habitual? I cadascú de nosaltres podria allargar la llista 
personal de preguntes. 
 

És evident que el futur de la fe cristiana està en mans de les noves generacions. Per 
tant, sense deixar de fer res del que estem fent, els esforços principals d’una parròquia 
haurien d’anar dirigits a presentar la fe cristiana als joves, a convidar-los a acollir i 

acceptar, lliurement, la fe i a posar-se al servei de l’evangeli per tal que el nostre món 
sigui cada dia una mica millor i la nostra Església tingui un rostre rejovenit. Tanmateix, 
a partir d’una certa edat, tots constatem que, acostar-se als joves, entendre’ls, donar 

suport a les seves iniciatives, animar-los…, no és pas fàcil. Però, algú o altre, ho ha de 
fer. I la Jornada Mundial de la Joventut intenta fer-ho. Si nosaltres no ens veiem en cor 
de fer-hi gaire res, ens queda el “remei”, almenys, de provar de buscar ocasions per a 

escoltar els joves, per a parlar amb ells, per a recolzar allò que proposen i té sentit, 
deixar-los exposar els seus punts de vista i exposar-los els nostres, pregar per ells, 
convidar-los a tenir una mirada reflexiva i crítica sobre la vida i la realitat que ens 

envolta… 
 
Vist des d’aquí, i sense haver viscut la Jornada Mundial de la Joventut des de dins, la 
jornada té un regust agredolç: d’una banda, una espectacular i admirable gernació de 

joves, alegres, enfervorits, incondicionals, escoltant atents i bocabadats el Papa; i, 
d’altra banda, una preocupant i trista absència de joves en les nostres parròquies, 



joves sovint enfervorits i apassionats, però per coses ben diferents de la fe cristiana. 

Com en totes les coses humanes, llums i ombres.   
 

El mossèn 
 

 

MES DE SETEMBRE 

MISSA ELS DIES FEINERS 
NOMÉS DURANT LA PRIMERA QUINZENA (de l’1 al 15) 

 

A les 19,15: Rés del sant Rosari. 
A les 19,35: Missa. 

 

 
AGENDA 

 
INTENCIONS DE MISSES: Dissabte, dia 27: per Montserrat Busquets i Serra, 
difunta; diuemenge, dia 28: per Maria Blancafort i Coll, difunta; dilluns, dia 29: 

per la intenció del qui ha fet l’almoina; dimarts, dia 30: per un mossèn difunt; 
dimecres, dia 31: per Mn. Ramon Homs i Franch. 
Mes de setembre: dijous, dia 1: pel poble de Viladrau; divendres, dia 2: pels 
difunts de la parròquia; disssabte, dia 3: per Caterina Pladevall i Parés, 

difunta; diumenge, dia 4: pel poble de Viladrau. 
 
 

INFORMACIONS 
 
UN ERROR D’ALGUNS LECTORS: En la publicació “Missa dominical” hi ha una 

advertència dirigida als lectors que val la pena tenir present. S’hi diu això: Hi ha alguns 
lectors que, quan acaben de proclamar la Paraula de Déu, diuen: “És Paraula de Déu”, 
o bé, fan una pregunta: ¿Paraula de Déu? Caldria evitar de fer-ho. Per què?  Perquè al 

final de la lectura, ni “expliquem” a l’assemblea que hem llegit la Paraula de Déu ni 
encara menys els ho preguntem. El que fem és aclamar la Paraula de Déu que 
hem proclamat. I, per això, un cop acabada la lectura, caldria fer una pausa i dir, 

amb convenciment: “Paraula de Déu”. I sense moure’ns de l’ambó, escoltar la resposta 
de l’assemblea i, després, entornar-nos-en al nostre lloc. Preguntem-nos, doncs: Si, de 
vegades, faig de lectotr, ¿com dic l’aclamació “Paraula de Déu”?  

 
LES CAPELLES DE LA SAGRADA FAMÍLIA: També en la publicació “Missa 
dominical” es parla de les capelles o capelletes de la Sagrada Família. Se’ns explica que 

“el Papa Lleó XIII instituí l’any 1892 l’associació de la Sagrada Família, per tal de 
promoure entre les famílies cristianes el culte a la Sagrada Família de Natzaret i 
prendre-la per model de virtuts en les pròpies llars. Aquesta associació va difondre tota 

mena d’imatges i estampes de la Sagrada Família per tenir-les en un lloc visible de les 
cases particulars, i facilitar la pregària en família; entre elles, evidentment, les nostres 
capelletes”. A Viladrau, hi ha famílies que reben a casa la capella de la Sagrada 

Família. Seria interessant que més famílies també la rebessin. És una manera, i que 
per a alguns pot anar bé,  de fomentar la pregària en família. 
 

DONATIUS REBUTS PER A LES VITRINES: 10,00; 5,00; 10,00 euros. Fins el dia 

d’avui s’han recollit: 8.950,55 euros. Moltes gràcies 

 


