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SER SERVENTS BONS I FIDELS (Mt 25, 21) 

 

Quan un contempla la natura s’adona que, la natura, és una font 

inesgotable d’exemples, de referències que valen per a la vida de 
cada dia. Un d’aquests exemples és veure un arbre arrapat a una 

roca, que amb prou feines té una mica de terra per arrelar-se. No 

obstant això, l’arbre va creixent; normalment no esdevindrà un arbre 

gegant, però serà un arbre. En d’altres indrets, podem contemplar 
arbres amb una alçada de vertigen i que disposen de totes les 

condicions per a créixer tant com vulguin. Hi ha flors també que 

neixen i creixen en els llocs més inversemblants i són d’una bellesa 

desbordant; i d’altres flors, també d’una gran bellesa, que neixen i 
creixen en prats ben assaonats.  

 

Aquestes imatges, aquests exemples, que tots podem veure 

passejant per un bosc, per un prat o trescant per les muntanyes, em 

suggereixen una reflexió entorn de dos tipus de cristians. Hi ha 
cristians que són capaços de viure la seva fe en unes condicions 

adverses o gens favorables; hi ha cristians, en canvi, que, com els 

grans arbres, per viure la seva fe, necessiten un ambient molt 

favorable. Una i altra manera de viure la fe, són ben legítimes. 
L’important és que tothom, cada cristià, doni els fruits que realment 

pot donar. Potser no es pot esperar que tots els cristians siguem 

robustos i forts com aquests arbres imponents que tenen condicions 

favorables per a créixer. Hi ha cristians que ja fan molt d’intentar ser 
fidels a la seva fe en un ambient poc o gens favorable, com aquests 

arbres que arriben a créixer enmig de roques o d’un pedregar.  

 

No es tracta de ser conformistes, de conformar-nos a viure la fe a 
mitges, sinó de ser realistes. Cadascú ha de créixer en la seva fe, 

partint de les condicions que viu, fins allà on pugui, sabent que no 

tothom pot arribar a ser un “gegant” de la fe. El que compta és 

lliurar-se plenament al servei del Regne de Déu, és a dir, viure a fons 

l’evangeli i a anunciar-lo als altres, però partint del que som, de les 
forces que tenim, de les circumstàncies que vivim. No es tracta 

d’arribar a metes inabastables, sinó d’intentar ser “servents bons i 

fidels”, que l’amo, Déu, un dia, ens pugui dir: “Entra al goig del teu 

Senyor”.      
 

El mossèn  



AGENDA           

 

INTENCIONS DE MISSES: Dissabte, dia 25: per Caterina 

Pladevall, difunta; diumenge, dia 26: pel poble de Viladrau; 
dilluns, dia 27: per Carme Serra i Muntal, difunta; dimarts dia 28: 

per Mn . Àngel Miralda, difunt; dimecres, dia 29: per la intenció 

del qui ha fet l’almoina; dijous, dia 30: per Mn. Ramon Homs i 

Franch, difunt; divendres, dia 31: per Mn. Àngel Miralda, difunt;  
Dissabte, dia 1 de setembre: per Montserrat Busquets, difunta; 

diumenge, dia 2: pel poble de Viladrau. 

 

INFORMACIONS 
 

FORMACIÓ CRISTIANA PER A ADULTS: Aquest mes, per 

circumstàncies diverses, no podem fer la trobada de formació el 

primer dissabte de mes. L’haurem de fer el dissabte, dia 15 de 
setembre, a la rectoria, d’un quart de set a un quart de vuit del 

vespre. Tothom hi és convidat. 

 

AGRAÏMENT: com heu pogut veure, durant aquesta primera 

quinzena del mes d’agost ens ha ajudat el P. Pere Suñer, S.I. Ens 
ha fet el servei de celebrar l’eucaristia els dies feiners, a la vigília de 

l’Assumpció de la Mare de Déu i el dissabte passat. En total ha 

celebrat la missa 12 dies. Li ho agraïm de tot cor.      

 
SEGONA QUINZENA D’AGOST: Durant aquesta segona quinzena 

d’agost també tindrem un altre ajudant, Mn. Fernando Maristany, 

el qual celebrarà la missa els dies feiners (27,28, 29 i 30 d’agost) i la 

missa dominical d’avui, dia 26 d’agost. Ja des d’ara també li donem 
les gràcies.  Els altres dies d’aquesta segona quinzena d’agost ens els 

repartirem entre Mn. Fèlix Guàrdia i un servidor. El fet d’haver 

d’atendre diverses parròquies (Viladrau, Seva, El Brull, La Castanya i 

la Mora) obliga a fer moltes combinacions i, evidentment, no es pot 

ser a tot arreu. Demanem, doncs, comprensió pel fet que vegeu 
sovint cares diferents a presidir l’eucaristia. Fem el que bonament 

podem, tot i que ja ens adonem que aquesta manera de “funcionar” 

no és pas prou satisfactòria  ni per a vosaltres ni per a nosaltres.  

 
      

 

DONATIUS PER A LES VITRINES: 20,00 euros; 100,00 euros. Ja 
només falten 210,48 euros per acabar de pagar-ho tot. Moltíssimes 

gràcies.   


