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UN HOME  D’ESGLÉSIA QUE ESTIMA L’ESGLÉSIA

Segurament que la majoria dels qui llegireu aquest escrit heu sentit a 
parlar del bisbe Juan María  Uriarte, que durant aquests darrers anys 
ha estat el bisbe de Sant Sebastià. Aquest bisbe, actualment, està 
jubilat  i,  entre les  seves ocupacions de jubilat,  hi  ha la  d’impartir 
conferències, jornades, i fer exercicis espirituals als preveres de les 
diòcesis que li  demanen. L’any passat, pel setembre, va dirigir els 
exercicis espirituals als preveres del bisbat de Vic, al Casal de Pau 
d’Arbúcies. 

Abans  de  venir  a  donar  aquests  exercicis,  la  revista  “Documents 
d’Església”, editada a Montserrat, va publicar una entrevista al bisbe 
Juan María Uriarte que val la pena de llegir, si en teniu ocasió. Aquí 
només em voldria fixar, en una de les respostes, que diu així: “Jo 
espero  una  Església  més  evangèlica,  més  actualitzada,  més 
preocupada per la sort de l’ésser humà concret,  més bolcada sobre 
els  més  pobres  i  més  desheretats.  També  més  orant,  més 
veritablement  i profundament orant, més orant que resadora, més 
eclesial que eclesiàstica, més secular que mundana. Jo espero una 
Església així”. 

El  bisbe  Uriarte  ens  demana  a  tots  els  batejats,  a  tota  l’Església 
sencera, de ser més evangèlics, estar més al dia, preocupar-nos per 
la vida de les persones concretes, recordar-nos dels pobres. 

I  en  la  segona  part  de  la  resposta  contraposa  paraules  amb  un 
significat molt  interessant. Diu el bisbe: “Espero una Església més 
orant que resadora”, una cosa és resar -allò que vulgarment se’n 
diu “dir parenostres”- i l’altra és ser una persona de pregària, una 
persona  que  quan  prega  ho  fa  no  només  amb  els  llavis  i 
rutinàriament sinó amb el cor i amb atenció. Preguntem-nos, doncs, 
com és la nostra manera de resar. Som resadors o orants?

“Espero  una  Església  més  eclesial  que  eclesiàstica”.  Aquí  el 
bisbe vol recordar que l’Església no són només els eclesiàstics (papa, 
bisbes, preveres) sinó tots els batejats, tot el poble de Déu. Per tant, 
tots els batejats hem de recordar-nos que som la família de Déu, que 
estem cridats a ser responsables de la vida de l’Església, que no ens 
en podem desentendre i  no hem d’esperar  que els  eclesiàstics  ho 
facin tot. D’altra banda, els eclesiàstics no poden pretendre construir 
una Església eclesiàstica, això és, en la qual el paper principal i únic 



sigui dels eclesiàstics. El  bisbe Uriarte,  doncs, ens crida a prendre 
consciència de la nostra condició de membres de l’Església i exercir 
dins d’aquesta Església la missió que  ens vegem més en cor de fer.

“Espero  una  Església  més  secular  que  mundana”.  Secular 
significa respectar la legítima autonomia de les coses terrenes, de les 
organitzacions i institucions. Mundana, en canvi, significa adaptar-se 
al que té més de negatiu el nostre món. El bisbe ens recomana de fer 
aquell exercici tan difícil de viure en el món sense ser del món, viure 
en  la  societat  actual  però  no  dir  “amén”  a  tot  el  que  promou la 
societat actual, com si fos la millor societat imaginable.          

Un bon programa a seguir. 
El mossèn

__________________________________________

AGENDA

INTENCIONS DE  MISSES:  dissabte,  dia  7: per  Maria  Illa  i  Rovira, 
difunta; diumenge, dia 8: Per uns familiars difunts; dilluns, dia 9: per 
la intenció del qui ha fet l’almoina; dimarts, dia 10:  per la intenció 
del qui ha fet l’almoina; dimecres, dia 11:  per la intenció del qui ha 
fet l’almoina; dijous, dia 12: per la intenció del qui ha fet l’almoina; 
divendres, dia 13: per la intenció del qui ha fet l’almoina; dissabte, dia 
14: pels difunts de la familia; diumenge, dia 15: pel poble de Viladrau. 

FORMACIÓ CRISTIANA PER A ADULTS: Com cada primer dissabte de 
mes, avui, dia 7 de juliol, a la rectoria, de les 18,15 a les 19,15, farem la 
sessió de formació cristiana per a adults.

INFORMACIONS

PRIMERES  COMUNIONS:  Tres  nenes, l’Àngela,  l’Aina  i  l’Ivet,  i  dos 
nens, l’Eloi i en Tià, faran la primera comunió avui, dia 8 de juliol. Durant 
dos cursos, cada dijous, han vingut a la rectoria a catequesi i s’han preparat 
degudament per a rebre l’eucaristia. Demanem a Déu que trobin a casa i en 
nosaltres l’exemple i el suport per a anar fent créixer cada dia una mica 
més la seva vida cristiana. 

COL·LECTA ÒBOL DE SANT PERE (SANTA SEU): en la col·lecta del cap 
de  setmana  passat,  destinada  a  la  Santa  Seu,  es  van  recollir  242,94 
euros. Ja s’han lliurat al seu destinatari. Moltíssimes gràcies.

DONATIUS PER A LES VITRINES: 10,00; 6,00, 10,00 euros.  Moltes 
gràcies.

COL·LECTA PER A LES VITRINES: com que el cap de setmana passat no 
la vam poder fer perquè vam haver de fer la col·lecta preceptiva de l’Òbol 
de sant Pere, la farem aquest cap de setmana. Ens falten, per acabar de 
pagar-ho tot, 1.264,75 euros. 




