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LA FE I LES OBRES 
 
Els qui anem a missa habitualment, o som considerats “gent de missa”, més 

d’una vegada ens hem hagut d’escoltar, de part d’algú que no sol anar a missa,  
aquesta frase tan coneguda que més o menys se sol dir així: “Sí, vosaltres, molt 
anar a missa, però després...” Deixant a part que no es pot generalitzar, i 

menys encara  jutjar a ningú, val la pena de fer l’esforç de veure la part positiva 
que hi ha en aquest tipus de comentari o en aquest retret. Segurament, dient 

això se’ns vol dir que els cristians hem de ser més coherents, que entre la 
nostra fe i la nostra vida no hi pot haver contradicció.  
 

En la  carta de Sant Jaume, en el NT, es diu que  “Si no hi ha obres, la fe tota 
sola és morta. Si pots, demostra’m, sense les obres que tens fe, que jo amb les 
obres, et demostraré la meva fe”.  

 
Crec que, en els nostres dies, aquesta advertència de la carta de sant Jaume, 
és més actual que mai. La fe cristiana, avui, més que mestres  o predicadors 

necessita, sobretot, testimonis, persones que visquin la fe amb coherència, amb 
sinceritat de cor i amb molta joia.   
 

Al llarg de la història, els cristians, sovint, hem oblidat les paraules de la carta 
de sant Jaume. El Concili Vaticà II (1962-1965) se’n lamentava i,  trenta anys 
més tard, el Concili Provincial Tarraconse (1995) tornava a subratllar la 

importància de transformar en obres la fe que diem que professem.  

Les obres són, doncs, consubstancials a l’ésser cristià. La fe cristiana necessita 
cristians i cristianes que transformin la seva fe en vida, que allò que creuen 

amari el seu comportament, que el seu fer sigui la conseqüència d’allò que 
diuen que creuen. L’oració, contràriament, al que hem fet o cregut vegades 

porta a la fraternitat. El tracte amorós amb Déu acosta al tracte amorós amb 
les persones. Ho deia Santa Teresa de Jesús: “Si l’amor habita en els nostres 
cors, veurem clar l’amor que estem obligats a tenir al proïsme”. I Sant Agustí: 
“Com més hom és perfecte, més hom fa passar l’interès general davant de 
l’interès particular”. 
 

Gràcies a Déu, tot això em sembla que ho entenem bé, encara que com he dit, 
sovint, ho hem oblidat. Per tant, caldria exigir-nos a nosaltres mateixos allò que 
acostumem a exigir als altres o ens agrada de veure en els altres cristians: 

fidelitat i coherència a la fe que professen. Cal que coneguem a fons la fe, que 
la celebrem amb alegria  i que la visquem en veritat… i que recordem en tot 
moment que el que certifica o desmenteix  la veritat de la nostra fe no són les 

paraules sinó les obres. “La fe tota sola és morta”.                     
El mossèn 



AGENDA       
 
INTENCIONS DE MISSES: dissabte, dia 15: pels esposos Ramon i Dolors; 
Diumenge, dia 16: pel poble de Viladrau; dijous, dia 20: per Mn. Pere Puigbò; 
dissabte, dia 22: per Jaume Morera i Blancafort, difunt; diumenge, dia 23: per 

Maria Blancafort i Coll, difunta.  
 

INFORMACIONS 

 
BENEDICCIÓ DE LA NOVA ESCOLA “ELS CASTANYERS”. Com tothom sap, el 
proppassat dia 11 de setembre, es va fer la inauguració de la nova escola del poble i 

una matinal de portes obertes. L’acte central va ser el parlament del Sr. Alcalde. 
Després, el mossèn va fer la benedicció amb aquesta pregària que reproduïm a 
continuació: 

 
PREGÀRIA DE BENEDICCIÓ DE LA NOVA ESCOLA “ELS CASTANYERS” 

 

Oh Déu 
que avui ens concediu la gràcia  

d’inaugurar aquesta nova escola “Els Castanyers” 

destinada a l’educació humana i intel·lectual  
dels petits del nostre poble de Viladrau. 

 

Feu que esdevingui un centre 
en el qual mestres i alumnes 

col·laborin, cadascú des del seu lloc, 

a edificar una comunitat educativa 
en la qual els valors humans del respecte,  

la tolerància, la bondat, l’esforç en el treball 

formin part essencial del projecte educatiu de l’escola i de la seva identitat. 
 

Que l’educació en valors i la transmissió de coneixements 
prepari els alumnes per a ser bons ciutadans 

i els ajudi a adquirir les bases humanes i intel·lectuals  
necessàries per a ser competents  

i buscar l’excel·lència 

en l’ofici o en la carrera que cadascun d’ells 
escolleixi el dia de demà.  

 

Feu, Senyor que en les parets d’aquesta nova 
escola també hi ressoni, a petició d’alguns pares, el missatge cristià i s’hi respectin 

totes les creences.  

 
Il·lumineu, Senyor,  

l’enteniment de tots els qui seran alumnes d’aquesta escola 

perquè hi aprenguin allò que és bo i recte,  
allò que ens fa a tots més humans,  

i, un cop après, ho sàpiguen posar en pràctica.  

 
Que la benedicció de Déu, Pare, Fill i Esperit Sant 

davalli sobre els mestres i alumnes d’aquesta nova escola, sobre tots els aquí presents 

i  sobre tot el poble de Viladrau. Amén.  


