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ELS MINARETS
ESCRIUEN EL NOM DE DÉU EN EL CEL

Un musulmà deia: “Els nostres minarets escriuen el nom de Déu en el 
cel  de  les  ciutats”.  Tothom sap que un minaret  és  la  torre  d’una 
mesquita. Doncs, bé, aquesta frase em suggereix que nosaltres, els 
cristians, sense cap pretensió però amb molta convicció, constància i 
fermesa, caldria que fóssim els qui escrivim el nom de Déu, no pas en 
el cel (que és molt amunt), sinó en els carrers i places dels nostres 
pobles. Per la nostra condició de batejats vam entrar a formar part de 
la família de Déu i és com a membres d’aquesta família que hem de 
portar  el  nom  de  Déu  a  tot  arreu.  I  d’això  se’n  diu  donar 
testimoniatge de la fe o ser testimonis autèntics de la fe.

Per  a  poder  escriure  el  nom de  Déu  en  els  carrers  i  places  dels 
nostres pobles cal,  primer de tot, respondre tan positivament com 
sigui possible a tres preguntes fonamentals: “Creus de debò allò que 
anuncies? Vius el que creus? Prediques realment allò que vius?”. Fer-
se aquestes tres preguntes és aspirar a ser coherent, això és, que la 
nostra fe i la nostra vida vagin de bracet.   

Caminar en aquesta direcció vol dir tenir com a brúixola no “l’esperit 
del temps” -la moda imperant- sinó l’evangeli de Jesús, el qual ha de 
ser -i hem de fer que sigui- norma de la nostra vida.  Alguna cosa o 
altra de bo hauria de distingir els cristians, tant a nivell  individual 
com a  nivell  de  grup,  dels  altres  ciutadans.  Hauríem de  ser  més 
“significatius”, això és, la nostra manera de comportar-nos hauria de 
desvetllar en els qui ens veuen o conviuen amb nosaltres interrogants 
com aquests que ja recordava el papa Pau VI, l’any 1975: Per què, 
aquests cristians, són així? Per què viuen d’aquesta manera? Què o 
qui  els  inspira?  Un testimoniatge com aquest,  diu  el  Papa,  “és  ja 
proclamació silenciosa, però molt forta i eficaç, de la bona nova”.    

Hi ha un text del s. II, una carta adreçada a un tal Diognet, que va 
com l’anell al dit per entendre bé el que estem comentant. L’autor de 
la carta subratlla amb exemples molt entenedors que una cosa és ser 
cristià i l’altra “fer el que fa tothom”, entre una manera de ser i l’altra 
hi ha semblances però també diferències importants. Heus ací alguns 
exemples que es troben en la carta: “Els cristians no són pas distints 
dels altres homes ni per la terra ni per la parla ni pels costums. No 
habiten  ciutats  que  només  siguin  d’ells,  no  parlen  un  llenguatge 
estrany ni menen la seva vida particularment, allunyats de tothom. 



(...) s’adapten al vestit, al menjar, als hàbits i als costums de cada 
país,  però  tenen  una  manera  especial  de  comportar-se  que  és 
admirable i, tal com ho reconeix tothom, sorprenent (... ) passen el 
temps a la terra, però tenen llur ciutadania al cel. Observen les lleis 
promulgades,  però  amb  la  seva  vida  van  més  enllà  de  les  lleis. 
Tothom els persegueix, però ells estimen tothom (...) Els maleeixen, 
però són declarats justos. Els insulten, i ells beneeixen,. Els injurien, 
però  ells  honoren.  Fan  el  bé,  i  se’ls  castiga  com  si  fossin 
malfactors...”. 

D’obrar així se’n podria dir  escriure el  nom de Déu en els nostres 
carrers  i  places,  ser  coherent,  donar  un  testimoniatge  autèntic. 
Pensem-hi! 

El mossèn 
_______________________________________________________

AGENDA   

INTENCIONS DE MISSES:  Dissabte,  dia  23: per  Pere Morera  i  Josefa 
Blancafort;  diumenge,  dia 24: demanant gràcies;  dijous,  dia  28: per la 
intenció del qui ha fet l’almoina; divendres, dia 29: pels difunts del Casal 
dels avis; dissabte, dia 30: per Agustina, difunta.

INFORMACIONS 

DONATIUS PER A LES VITRINES: 10,00 euros. Moltes gràcies. 

LES  CONFIRMACIONS:  Diumenge  passat,  tal  com  ja  vam  anunciar  la 
setmana  passada,  el  senyor  bisbe  va  confirmar  11  nois  i  noies:  l’Elena, 
l’Arnau,  la  Bruna,  la  Laia,  la  Mariona,  L’Estefania,  l’Adrià,  la  Berta,  la 
Gemma, en  Miquel  i en  Pere. La celebració, presidida pel senyor Bisbe, va 
anar molt bé. Tots els nois i noies que es van confirmar van seguir la cerimònia 
amb atenció, tot i les miques de nervis que hi ha en aquestes ocasions. Agraïm 
als pares i padrins dels noies i noies la seva presència i la seva participació en la 
celebració. Moltes gràcies a tots.

ESTAMPES  DE  LA  VERGE  DE  L’EROLA:  Tornem  a  recordar  que  hi  ha 
estampes de la Verge de l’Erola. N’hi ha de petites i de més grans. Hem de fer 
campanya perquè tothom tingui les dues estampes: la  més gran, per tenir-la a 
casa, a sobre la taula, a sobre la tauleta de nit... i l’estampa petita per portar-la 
al moneder o en la cartera. I, de tant en tant, resar la pregària que hi ha al 
darrera  de  l’estampa.  Tot  segui  per  fer  créixer  la  devoció  a  la  patrona  de 
Viladrau.   

TROBADA  D’ESCOLANS:  ja  sabeu  que  anem  escassos  d’escolans  i  de 
vocacions  al  sacerdoci.  Per  tal  de  fomentar  una  cosa  i  l’altra,  cada  any 
s’organitza,  al  Seminari  de Vic, una trobada d’escolans.  Enguany serà el dia 
29 de juny. Mirarem si de Viladrau hi pot haver algun representant. 




