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UNA OBSERVACIÓ PER A PENSAR-HI 
 

L’arquebisbe de Nova York, el cardenal Timothy Dolan, en una conferència (17-
2-2012) en la qual va parlar de la nova evangelització, digué el següent: “És 
veritat que la nova evangelització és urgent, perquè de vegades el secularisme, 
ha ofegat el gra de la fe; però això ha estat possible perquè molts creients no 
tenien la mínima idea de la saviesa, la bellesa i la coherència de la Veritat”.  I, 
després, va afegir  que el cardenal George Pell havia observat que “No és tan 
cert que les persones han perdut la fe, sinó que no la van tenir des de l’inici, i si 
la tenien d’alguna manera, era tan insignificant que podia ser fàcilment 
arrencada.” 
 
Aquesta constatació que ens ve de l’altra banda de l’Atlàntic ens hauria de fer 

pensar perquè, en el nostre país i actualment, les coses no deuen pas ser gaire 
diferents del que constaten aquests dos cardenals. S’ha dit moltes vegades que 
els països tradicionalment catòlics com el nostre, viuen una contradicció 

preocupant: gairebé tothom està batejat (avui dia menys que anys enrere), és 
a dir, una gran majoria de ciutadans són “oficialment” catòlics, però falta saber 
quants d’aquests ciutadans “oficialment” catòlics s’han realment convertit a la fe 

catòlica,  és a dir, quants han abraçat la fe catòlica de manera personal, lliure i 
joiosa i, encara que sigui amb limitacions i amb incoherències pròpies de la 
condició humana, s’esforcen o s’interessen per a pensar com a cristians, per a 

parlar com a cristians, per a viure com a cristians. 
 

L’observació del cardenal Pell és molt ajustada. Potser el problema no és que la 
fe s’ha anat perdent en els nostres pobles i ciutats sinó que n’hi havia ben poca  
o potser era més de nombre, d’aparença  que de qualitat, i per això ha estat 

fàcilment arrencada. No es tracta de jutjar ningú, i menys encara la fe de les 
persones. Simplement val la pena de parar-se a pensar en l’observació del 
cardenal Pell i, aprofitant aquestes dies d’estiu- que potser disposem d’una mica 

més de temps i de calma  que durant el curs- intentar fer una avaluació de la 
nostra fe. De l’1 al 10, quina “nota” posaríem a la nostra fe.  Al cap i a la fi, fer 
una mica d’examen de consciència sobre la nostra manera de viure la fe pot ser 

una bona ocasió per a fer el propòsit, si cal, de corregir, reorientar o millorar 
allò que, en la nostra vida cristiana, haguem de corregir, reorientar o millorar. A 
l’hora de fer aquesta avaluació podem mirar què feien els primers cristians. Ens 

ho explica el llibre dels Actes dels Apòstols: Els primers cristians assistien a 
l’ensenyament dels apòstols (es formaven), pregaven en comunitat, 
participaven en l’eucaristia i practicaven la caritat. Aquestes quatre pràctiques 

ens poden servir de referència per a fer l’avaluació esmentada.                                                              
         

El mossèn    



 

AGENDA 
 
INTENCIONS DE MISSES: Dissabte, dia 14: pels difunts de la família; 

diumenge, dia 15: Pel poble de Viladrau; dilluns, dia 16: per la intenció del 
qui ha fet l’almoina; dimarts, dia 17: per la intenció del qui ha fet 
l’almoina; dimecres, dia 18: per la intenció del qui ha fet l’almoina; 

dijous, dia 19: pels difunts de la família; divendres, dia 20: per la intenció 
del qui ha fet l’almoina; dissabte, dia 21: Maria Bellvehí, difunta; 
diumenge, dia 22: pel poble de Viladrau. 

 
INFORMACIONS 
 

UN NOU CONFIRMAT: Dissabte passat, a la parròquia de Sant Pere de 
Torelló, el senyor Bisbe va conferir el sagrament de la Confirmació a l’Arnau 
Costa i Pagès. L’Arnau s’havia de confirmar amb els seus companys el 

proppassat dia 17 de juny, aquí a Viladrau, però no va ser possible. Per això ho 
ha hagut de fer més tard. 

 
PRIMERES COMUNIONS: deixem constància escrita que diumenge passat va 
ser dia de primeres comunions. L’Angela Bujalance i Rodríguez, l’Eloi 

Portet i Pulido, en Tià Pagespetit i Feliu, l’Aina Codina i Capdevila i 
l’Ivet Codina i Capdevila van rebre per primera vegada Jesús realment 
present en l’Eucaristia. Donem-ne gràcies a Déu.   

 
BATEIGS: El proppassat dia 16 de juny, a l’església parroquial, va rebre el 
sagrament del Baptisme la nena Bruna Vigas i Rosell, filla de Marc i de 

Montserrat, veïna de Viladrau. El cap de setmana passat, hi van haver tres 
bateigs. El dissabte, dia 7 de juliol, també a l’església parroquial, va rebre el 
sagrament del Baptisme el nen Aithor Aguirre i Alonso, fill de Luis i María del 

Carmen, veí de Cornellà de Llobregat. El mateix dia, a la tarda, a la capella del 
mas El Noguer, va rebre el sagrament del Baptisme el nen Enrique Bofill i 
Varas, fill de Pablo i de Sandra, veí de Barcelona.  I el diumenge, dia 8 de 

juliol, a l’església parroquial, va rebre el sagrament del Baptisme el nen Tià 
Pagespetit i Feliu, fill de Lluís i de Margarida, veí de Viladrau.  

 
FULL DIOCESÀ I FULL PARROQUIAL: Durant els mesos d’estiu, el juliol i 
l’agost, hem demanat 20 fulls diocesans més. Per tant, en rebrem 60. També 

imprimirem 60 fulls parroquials. Esperem, doncs, que n’hi hagi per a tothom qui 
estigui interessat en llegir-los. Aprofitem l’avinentesa per a recordar que 
l’aportació voluntària per als dos fulls, junts, és de 0,50 cèntims.   

 
DONATIUS PER A LES VITRINES: 5,00 euros. Moltes gràcies. 
 

COL·LECTA PER A LES VITRINES: en la col·lecta del cap de setmana passat 
es van recollir 295,75 euros. Moltes gràcies.  Ens falten, per acabar de pagar-
ho tot, 964,00 euros.  


