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REPENSAR LA FORMA DE VIURE 

 

Estrenem un nou any i la crisi econòmica persisteix. L’horitzó està  

emboirat. Però no ens podem instal·lar en la queixa permanent i en 
l’enyorança permanent del temps de bonança econòmica passats. Cal 

entrar decididament en una altra forma de viure que ens permeti 

afrontar la crisi sense atabalament, sense “traumes”, amb serenor.  

 
El nou any, moment de nous propòsits i d’il·lusions , pot ser una 

oportunitat per a revisar la nostra forma de viure i, si cal, canviar-la. 

S’ha dit molt que hem viscut per sobre de les nostres possibilitats 

econòmiques reals. És aquest el meu cas?  S’ha dit molt que no s’ha 

treballat prou bé, amb prou professionalitat i excel·lència. És aquest 
el meu cas?  S’ha dit molt que hem volgut estirar més el braç que la 

màniga en les vacances, en les comoditats, etc. És aquest el meu 

cas? S’ha dit molt que s’han canviat mobles que no feia falta canviar-

los, que s’ha gastat per gastar, que ens hem hipotecat per sobre de 
les nostre possibilitats, que no s’ha pensat que no sempre tindrem el 

mateix treball, el mateix sou, que no sempre tindrem salut. És aquest 

el meu cas? I podríem continuar posant exemples extrets de la 

macroeconomia, de la política, dels mercats, de la globalització etc.  
 

Abans es deia molt, “any nou, vida nova”. Potser mai com ara,  és 

actual aquest eslògan-desig. Ara,a l’inici del nou any, seria el moment 

de plantejar-nos què hem de fer per a portar una vida realment nova, 

diferent de la d’abans, que ens permeti de viure d’una manera més 
plena i, al cap i a la fi, més feliç.   

 

I a l’hora de pensar en la possibilitat de portar una  vida nova, primer 

de tot, no hem de mirar cap a la política i a l’economia, sinó 
començar mirant-nos a nosaltres mateixos. Què vull? Per què ho vull? 

Com ho vull aconseguir? En quan temps?       

 

I això que val per a la vida personal i familiar, val també per a la vida 
cristiana. També aquí hem comès errors, i en cometem, i ens caldria 

esmenar-los. En quin lloc de la nostra vida posem la fe? Què en 

sabem de la nostra fe?  Què és, per a mi, creure? També, doncs, en 

la nostra vida cristiana hem de repensar la nostra forma de viure-la i 
preguntar-nos amb sinceritat què podem fer perquè sigui millor.   

          

Sigui com sigui, bon any nou a tothom, en especial, als qui estan 

malalts i no poden sortir de casa. 

          El mossèn 



AGENDA 

 

INTENCIONS DE MISSES: dissabte, dia 31: A Santa Llúcia, en acció de 
gràcies; Mes de gener: diumenge, dia 1: pel poble de Viladrau; dijous, 

dia 5: per un mossèn difunt;  dissabte, dia 7: per Lluís Blancafort, 

difunt;  diumenge, dia 8:  per Angeleta Coll, difunta. 
 

INFORMACIONS 

 

VIGÍLIA DE REIS: el dijous, dia 5 de gener, vigília de la solemnitat de 
l’Epifania del Senyor (vigília del dia de Reis), celebrarem la missa a les 

19 hores i no pas, com fem habitualment, a les 19,30 hores. El motiu és 

que a les 19,45, ses majestats els Reis d’Orient tenen previst l’arribada a 
l’església parroquial per a adorar la imatge de l’infant Jesús. Per tal de no 

fer-los esperar, avançarem, doncs, mitja hora la missa.  

 
FORMACIÓ CRISTIANA PER A ADULTS: Dissabte vinent, dia 7, tocaria 

fer la sessió de formació cristiana per a adults, però, aquesta vegada, 

haurem d’ajornar-la per al dissabte, dia 14. La raó és que el dia 7 

coincideix amb la data del I Congrés de Nova Evangelització, que se celebra 
a Manresa, i és previst de participar-hi.   

 

 
OBJECTES LITÚRGICS D’ORFEBRERIA QUE TENIM EXPOSATS: 

Reprenem els comentaris sobre els diversos objectes litúrgics d’orfebreria 

que tenim exposats. Avui comentem el RELIQUIARI DEL SANT ANTONI 
M. CLARET:  

Reliquiari d'argent sobredaurat fet pel prestigiós 

taller d’argenteria barceloní “Sunyer” a mitjans 

del segle XX. La peça, de planta lobulada, està 

estructurada a tall de palmera i s’acaba amb una 

cresteria en semicercle. Al centre del cos superior 

hi trobem una placa d'argent amb un cercle calat 

al mig on hi ha la relíquia de Sant Antoni Maria 

Claret. 

Per la parròquia de Sant Martí de Viladrau aquest 

reliquiari és molt preuat perquè ens fa present 
constantment la figura de Sant Antoni Maria 
Claret, que fou regent de la parròquia l’any 1840.  

A Viladrau hi va fer la seva primera missió. Des 
de 1840 a 1850 el P. Claret, com a missioner i 
predicador, va recórrer diverses diòcesis de 

Catalunya  i uns mesos a Canàries. Com escriu el 
P. Ramon Caralt, claretià., “el pas missioner del 
P. Claret pels pobles  va ser una llum radiant i un 

vent fresc que va renovellar la fe de la gent 
senzilla, va impulsar la vida evangèlica a les 
religioses i va encoratjar l’esperit evangelitzador 

dels sacerdots”.  El reliquiari de sant Antoni Maria Claret ha de ser, doncs, per a tots 

nosaltres, una crida a ser missioners, a posar-nos al servei de l’evangeli.    


