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COM ENS HO FAREM? 
 

Del nostre record potser mai com ara, en  l’Església, no s´havia parlat tant 
d’”evangelització” i de “nova evangelització”, i dies passats es va celebrar a 
Roma un Sínode, una reunió de bisbes de tot el món, en el quan es va parlar 

sobre l’evangelització. Aquesta necessitat i urgència d’evangelitzar -d’anunciar 
l’evangeli en la nostra societat- ha nascut d’una constatació que es formula de 

maneres diverses, però la idea és sempre la mateixa. Recentment un entès en 
la matèria escrivia: “Cada vegada és més gran el nombre de persones que en el 
nostre occident postcristià no trepitgen una església”. Si això és així, i sembla 

que, en general, a occident, és així: Com ens ho farem per aturar aquesta 
desafecció? I com ens ho farem per fer arribar l’evangeli a aquesta gent? Com 
ens ho farem perquè alguns entrin per primera vegada a l’església o els qui 

n’han marxat hi tornin a entrar? 
 
Com ens ho farem? 

 
L’evangelització i la “nova evangelització” s’entén com una acció que va més 
enllà dels límits interns de la comunitat cristiana (més enllà de la litúrgia, la 

catequesi i la religiositat popular), és a dir, va més enllà de les quatre parets de 
l’església i arriba fins als no creients i fins aquells catòlics que un dia van 
decidir, amb raó o sense, de desenganxar-se de l’Església.  

 
El repte és d’unes dimensions monumentals. Què hem de fer? Qui ho ha de fer? 

Com ens ho farem? Com ho hem de fer per a fer ressonar l’evangeli en el cor 
de les persones, començant per les que tenim més a la vora?  
 

En un fullet, que editen les germanes dominiques de l’Anunciata s’explica que 
Sant Francesc Coll, fill del nostre bisbat, de Gombrèn, i que fou un 
evangelitzador i predicador de primera categoria, quan  predicava, els temples 

es feien petits i s’havia de recórrer a les places on el sant va arribar a reunir 
vuit o nou mil persones. Ara, estem molt lluny de tot això que vivia Sant 
Francesc Coll. Parlem molt d’evangelització i de nova evangelització però no es 

veu que tinguem predicadors capaços de fer petites les esglésies o de reunir 
gent a les places per escoltar el missatge de l’evangeli.  
 

Com ens ho farem per canviar aquesta situació?  No sé qui té la solució, però, 
potser, primer de tot, cal que prenguem consciència del problema, que el 
tinguem molt present. I amb això volem dir que hem de tenir una consciència 

clara que “evangelitzar” és una tasca essencial per a l’Església, és una feina que 
forma part essencial de la identitat de l’Església. Vist el que veiem, -però sense 
culpabilitzar-nos-  no podem estar cofois ni del que fem ni del que hem fet, ho 



hem de fer tot molt millor, començant per la nostra manera personal i 

comunitària de viure la fe. Avui dia compta molt l’exemple, donar exemple 
d’una vida cristiana personal ferma, joiosa, esperançada i també donar exemple  
com a grup. La parròquia hauria d’aparèixer als ulls de tothom com una família 

ben avinguda, que fa tot el possible per fer les coses ben fetes: estima Jesucrist 
i el té com a fonament de la seva vida, prega sense presses, celebra dignament 
els sagraments, sobretot l’eucaristia, està al costat de les persones, dóna suport 

a les accions de caritat que es porten a terme, intenta amb creativitat  de fer 
arribar l’evangeli a aquells que no el coneixen, organitza una catequesi per als 
adults, per als joves i per als infants que ajudi a arribar a la maduresa de  la fe, 

ofereix formació cristiana a tothom.... Tot això demana molt d’esforç, temps, 
paciència, però algú o altre ha de mantenir encesa la flama de la fe. Com ens 
ho farem? La resposta ha de venir de nosaltres, dels batejats. Pensem-hi i 

posem fil a l’agulla.   
El mossèn 

 
 

AGENDA 
 

INTENCIONS DE MISSES: dissabte, dia 17: pels difunts de la 

família Font; diumenge, dia 18: pel poble de Viladrau; dijous, dia 

22: pels difunts de la parròquia.  
 

 

INFORMACIONS 

 

LA FESTA DELS AVIS, UN ÈXIT: diumenge passat, organitzat per 
l’Ajuntament, es va celebrar, juntament amb la festa del patró de la 

parròquia, la “festa dels avis”. En la celebració de la missa, entre avis 

i acompanyats, érem molts i, a dinar, encara érem més.  La missa la 

vam solemnitzar amb els cants de la coral “Amethysta” de Sant Hilari 
Sacalm; al final de la missa vam resar la pregària a sant Martí de 

Tours, patró de la parròquia. També vam repartir un recordatori en el 

qual hi havia tres fotografies de la imatge de sant Martí que hi ha a la 

fornícula de la façana de l’església parroquial, i la reproducció del  
fragment “la caritat de sant Martí”  de la vida de sant Martí. Enguany, 

a la missa, en ser diumenge, no hi van poder participar els mossens 

veïns. Després de la missa la coral  “Amethysta” ens va oferir un 

magnífic concert, amb unes veus molt ajustades i harmòniques. Del 
dinar, tothom en va quedar molt content. 

 

AVUI, COL·LECTA “GERMANOR”: recordem que avui es fa la 

col·lecta per les necessitats de l’església diocesana. Cal que pensem 

no sols a ajudar econòmicament la nostra parròquia sinó també cal 
que pensem a ajudar, si podem, aquelles altres parròquies que són 

petites i que tenen pocs recursos econòmics.   


