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“DEL QUE JO VISC US EN PARLO”  

 
Sembla que tots els cristians ens hem pogut adonar suficientment que la fe 

cristiana no és acceptada sinó va acompanyada del testimoniatge, de l’exemple. 
De paraules, d’uns i altres, tots n’estem tips. Volem fets i, venint de la fe 
cristiana, fets que estiguin inspirats en l’evangeli de Jesús. La bondat, l’amor al 

proïsme, la pregària, el perdó, la netedat de cor, la humilitat, la justícia, etc. 
són alguns d’aquests fets que formen part de la identitat del cristià i que hom 
espera veure encarnats en la vida normal d’un que es professa cristià.   

 
El testimoniatge, doncs, és decisiu. Però perquè això sigui possible, primer ens 
hem de fer deixebles de Jesús, asseure’ns, com Maria, la germana de Marta, als 

seus peus i escoltar-lo, estar amb Ell. Després, només després, ve el 
testimoniatge, perquè només podem donar testimoni d’allò  que hem viscut o 
vivim. Sant Agustí ho va entendre molt bé i deia: “Del que jo visc us en parlo, 

del que m’alimento us en reparteixo”. Sant Agustí parlava als seus fidels de la 
fe que ell vivia, i els alimentava amb el mateix aliment que ell prenia, això és, 
l’eucaristia. Si volem ser testimonis de Jesús, i testimonis creïbles, primer hem 

d’estar “plens” de Jesús, això és, haver fet ben nostre el seu missatge, les 
seves actituds, i així estarem en condicions de comunicar el que vivim.  
 

Les incoherències no agraden, i encara més si aquestes incoherències es 
produeixen en el camp de la fe. Quantes vegades no hem sentit: “Sí, aquell, 

molt anar a missa, però després...”, frase que es fa servir per a  denunciar un 
comportament incoherent. Aquell cristià que separa la fe i la vida, que diu  però 
no fa, decep, no mereix confiança.   

 
Cal que siguem conscients que els cristians no som un grup de “perfectes” ni de 
“purs”,  en el sentit que no “trenquem mai cap plat”. Al contrari, som i ens 

reconeixem pecadors, això és, no corresponem mai del tot a l’amor que Déu 
ens té i per això necessitem ser perdonats per Déu. Aspirem, és clar, a viure 
com a fills de Déu, comptem amb la gràcia de Déu per aconseguir-ho, però ens 

adonem que, sovint, som incoherents, no acabem de comportar-nos com a fills 
estimats de Déu. Sant Pau ho sabia molt bé i en la carta els Romans ens 
transmet aquesta finíssima observació: “Sé que el bé no habita dintre meu, és a 

dir, que sóc feble. Veig que sóc capaç de voler el bé, però no de fer-lo; no faig 
el bé que voldria, sinó el mal que no voldria”. (Rm, 7, 18).   
 

“Del que jo visc us en parlo, del que m’alimento us en reparteixo”, vet ací, 
doncs, una frase, amb un significat molt  profund, que ens hauria de servir de 

punt de referència a l’hora de fer tot el possible per a donar un testimoniatge 
coherent, transparent, de la nostra fe.  

El mossèn 



 

AGENDA 
 
INTENCIONS DE MISSES: dissabte, 17: per la intenció del qui ha fet 

l’almoina; diumenge, dia 18: Família Fabregó Tarroja, en acció de 
gràcies; dijous, dia 22: per la intenció del qui ha fet l’almoina; dissabte, 
dia 24: Maria Mercedes Ferrer, Vda. de Messa, en acció de gràcies; 

diumenge dia 25: per Víctor Messa (pare) i Víctor Messa (fill), difunts. 
 
 

INFORMACIONS 
 
INSCRIPCIÓ A LA CATEQUESI D’INICIACIÓ CRISTIANA D’INFANTS: a 

partir d’avui, els pares que desitgeu que els vostres fills participin en la 
catequesi parroquial, passeu, si us plau, pel despatx parroquial a comunicar-ho. 
Aquest curs cada infant tindrà el seu catecisme i el seu quadern d’activitats. 

Això suposa que els pares haureu de comprar aquests dos llibres. El catecisme 
servirà per aquest curs i el curs vinent; en canvi, el quadern d’activitats és 

diferent cada curs.     
 
FULL DIOCESÀ I FULL PARROQUIAL DE SANT MARTÍ DE 

VILADRAU: algú ha demanat que s’indiqués què s’havia de donar, 

de tirar a les caixetes dels fulls, per a contribuir a pagar el full 

diocesà i el full parroquial. Normalment, les parròquies que ofereixen 
els dos fulls tenen establerta la quantitat de 0’50 euros. Si, sembla 

bé, doncs,  aquí a la parròquia de Sant Martí de Viladrau també us 

demanem la mateixa quantitat, cinquanta cèntims, amb el ben entès 

que aquesta quantitat mai no ha de ser obstacle per a poder agafar 
tant el full diocesà com el full parroquial. Que tothom doni el que 

bonament pugui. 

 

JORNADA DIOCESANA DE COMENÇAMENT DE CURS I DIA DE 
LA CATEDRAL: Avui, a 2/4 de 6 de la tarda, a la catedral, el senyor 

bisbe presidirà l’eucaristia de l’inici de curs de les activitats pastorals 

de tota la diòcesi, presentarà el treball a fer de cara el proper curs 

2011-2012 que, d’acord amb el Pla Diocesà de Pastoral (2009-2014), 

serà sobre el sagrament de la Confirmació i farà esment de 
l’aniversari de la dedicació de la catedral de Sant Pere de Vic. Tothom 

hi és convidat, i molt especialment aquelles persones que, en les 

parròquies, se’ls ha confiat alguna responsabilitat pastoral: 

catequistes, lectors, visitadors de malalts, voluntaris de Càritas, etc.   
 

 

 

DONATIUS REBUTS PER A LES VITRINES: 30,00 euros. Fins el dia d’avui 
s’han recollit: 9.806,28. Moltes gràcies.  


