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ELS ALTRES JOVES CRISTIANS 
 
A més de tota la gernació de joves cristians d‟arreu del món que van anar a Madrid 
amb motiu de la Jornada Mundial de la Joventut, també hi ha, gràcies a Déu, d‟altres 
joves que també es consideren cristians i no sols no van anar a Madrid sinó que, si 
se‟ls escolta, exposen les seves raons per no anar-hi. Per tant, l‟Església, també en la 
franja d‟edat juvenil, és plural. Hi ha joves més inclinats a privilegiar la pietat, el fervor, 
el gust per les coses espirituals  i joves més inclinats a privilegiar el compromís, l‟acció 
militant, els aspectes socials de la fe. Si, en l‟edat adulta, normalment, ja és difícil de 
no decantar-se en exclusiva per un o altre  d‟aquests aspectes, encara ho és més 
quan hom és jove.   
 
Hi ha joves cristians que participar en grans trobades juvenils (Jornada Mundial de la 
Joventut, Taizè, pelegrinatges, etc.) els anima i els ajuda a mantenir la seva fe; en 
canvi, hi ha joves cristians que prefereixen treballar en el dia a dia en la seva parròquia 
com a catequistes, monitors, fent reforç escolar, treballant amb Càritas, posant-se al 
servei dels malalts, de la gent gran, formant part d‟algun grup de suport al tercer món, 
etc. I també, és clar, hi ha joves cristians que participen en les dues coses sense que 
els suposi cap problema. 
 
Uns i altres joves van fent el seu procés de fe i cada procés de fe té el seu ritme que 
cal respectar. Cal valorar llur esforç per seguir el Crist i llur compromís per evangelitzar 
els altres joves. No cal dir que tant els joves cristians que no participen en les grans 
trobades de joves com els que hi participen, els hem de tenir tots en compte, sobretot 
sabent que, sovint, uns i altres han de donar testimoni de la fe en ambients ben difícils. 
A dins de l‟Església hi ha d‟haver lloc per als uns i als altres, s‟han d‟acollir tots, i 
cadascú s‟ha de poder situar en el lloc on es troba més “còmode” per tal de viure la 
pròpia fe amb la màxima intensitat i coherència possibles.  
 
Determinar quins d‟aquests joves són “els millors” no ens deu pertocar a nosaltres de 
fer-ho. El temps sol ser el millor jutge d‟aquestes coses. De tots els grups joves 
cristians que hi ha, n‟hi deurà haver que s‟acabaran en foc d‟encenalls i d‟altres grups 
hauran fet una experiència de fe tan bonica i intensa que deixarà una empremta 
inesborrable en el cor de cada jove i, arribats a l‟edat adulta, continuaran vivint la fe, 
celebrant-la i donant-ne testimoniatge.  
 
Segurament, a alguns de nosaltres, adults, recordem amb simpatia i agraïment el pas 
per la parròquia, quan érem jovenets, i, a la parròquia, fèiem teatre, anàvem 
d‟excursió, cantàvem, fèiem el mes de Maria, anàvem a catequesi, etc. i d‟altres 
recordaran, també amb simpatia i agraïment, el seu pas per l‟Acció Catòlica, 
l‟escoltisme, cercles d„estudis, etc. i aquests records agradables ens han ajudat, i en 
certs casos han estat decisius, per a no desenganxar-nos de la fe cristiana.  
 
Penso que el que hem de desitjar per als joves cristians d‟avui, tant els qui van anar a 
la Jornada Mundial de la Joventut com els que no hi van anar, és que el seu pas per la 
fe cristiana no sigui només un “pas”, sinó que deixi una empremta perdurable en el seu 
cor  i, més endavant, ja adults, continuïn alimentant-se d‟aquests mateixa fe i  donant 
un testimoniatge exemplar de vida cristiana.              
 

El mossèn 
 



 

AGENDA 
 
INTENCIONS DE MISSES: dissabte, dia 10: per la intenció del qui ha fet 

l’almoina; diumenge, dia 11:; dilluns, dia 12: per un mossèn difunt; 
dimarts, dia 13: per la intenció del qui ha fet l’almoina; dimecres, dia 14: 
per la intenció del qui ha fet l’almoina; dijous, dia 15: per la intenció del 

qui ha fet l’almoina; divendres, dia 16: ; dissabte, dia 17:; diumenge, dia 18: 
Família Fabregó Tarroja, en acció de gràcies;  
 

 
INFORMACIONS  
 

FORMACIÓ CRISTIANA PER A ADULTS: Com cada segon diumenge mes, 
el dia 11 de setembre,  de 2/4 d’11 a 2/4 de 12, ens trobarem  a la rectoria, 
per a llegir, meditar i comentar les lectures de la missa d’aquest XXIV diumenge 

de durant l’any. Tothom hi és convidat.  
 

CATEQUESI D’INICIACIÓ CRISTIANA D’INFANTS: Durant aquesta 
segona quinzena de setembre caldria que els pares dels nens i nenes que volen 
que els seus fills participin en la catequesi d’iniciació cristiana, tant del primer 

curs com del segon, vinguessin a inscriure’ls a la parròquia, si pot ser a l’hora 
del despatx parroquial (els dijous, de 6 a 7 de la tarda). 
 

DIUMENGE, DIA 18 DE SETEMBRE: JORNADA DIOCESANA DE 
COMENÇAMENT DE CURS I DIA DE LA CATEDRAL: Com cada any, a mig 
setembre, i coincidint amb l’aniversari de la dedicació de la catedral de Vic (17 

de setembre), és el moment de celebrar la Jornada diocesana de començament 
de curs. La Jornada té dues parts, al matí, de les 11 i fins a l’hora de dinar, al 
Seminari, és previst de fer una sèrie d’actes adreçats sobretot als col·laboradors 

de les parròquies. A la tarda, a les 17,30, a la catedral, el senyor Bisbe presidirà 
l’eucaristia i, seguint el Pla Diocesà de Pastoral 2009-2014, presentarà el tema 
del tercer any (2011-2012) d’aquest pla: el Sagrament de la Confirmació. 

Tothom és convidat a participar-hi i a pregar pels bons fruits d’aquesta jornada 
diocesana.    

    
COL·LECTA PER A LES VITRINES. En les dues col·lectes que vam 

fer en les dues misses del cap de setmana passat, dies 3 i 4 de 
setembre, es va recollir un total de 698,73 euros. Moltes gràcies. 

 

CASAMENT: Diumenge passat, a l’església parroquial, van contreure 

matrimoni en Ricard Viñolas Masegú i la Maria Farners 
Blanquera i Carré, originaris d’Anglès i Santa Coloma de Farners 

respectivament i  residents a Anglès. L’enhorabona!   
 
 

DONATIUS REBUTS PER A LES VITRINES: 5,00; 698,73; 5,00; 5,00; 
10,00 euros. Fins el dia d’avui s’han recollit: 9.776,28 euros. Moltes gràcies 


