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PLAURE DÉU AMB UNA VIDA SENZILLA

El proppassat dia 2 de gener va ser la festa de sant  Basili el Gran i sant Gregori 
de Nazianze, bisbes i doctors de l’Església. Eren dos amics íntims. Gregori, per 
expressar aquesta amistat, explica que tots dos eren com una sola ànima que 
sosté dos cossos.  Parlarem només de Gregori. 

Gregori de Nazianze (329-390), home culte, tenia un tarannà contemplatiu i 
poètic. És el més gran poeta cristià en llengua grega.  Va seguir el seu amic 
Basili en la vida eremítica, però fou ordenat sacerdot i bisbe. Mai no se sentí 
crida a la vida de pastor, era més aviat un home de lletres i un pensador i un 
orador admirable. Fou anomenat “el Teòleg”, a causa de la seva doctrina i la 
seva  eloqüència.  L’any  381  fou  elegit  bisbe  de  Constantinoble  (actualment, 
Istanbul),  però  a  causa  de  les  divisions  en  la  seva  Església,  va  optar  per 
renunciar  a  la  seu episcopal  d’aquesta  ciutat  i  retornar  a Nazianze,  la  seva 
ciutat d’origen, on es va recloure en la solitud de la vida camperola. 

Gregori de Nazianze s’acomiada  dels cristians de Constantinoble donant prova 
d’una gran clarividència  i fent veure que hi ha comportaments que, tot i que en 
un context determinat poden semblar normals i fins acceptats per molta gent, 
no estan prou d’acord amb l’evangeli.  Sant Gregori  de Nazianze escriu això: 
“Potser em fareu retret -com alguns ja m’han fet- que la meva taula 
no era abundant i esplèndida, ni sumptuosos els meus vestits; no em 
presentava en públic amb magnificència, ni tenia aires majestuosos 
amb els qui se m’acostaven. Francament, no creia pas que em calgués 
emular els cònsols i els governadors, ni els més alts caps de l’exèrcit, 
que no saben què fer del que tenen; ni hagués d’embotir el ventre, 
gastant  en  platxeris  els  béns  dels  pobres,  com  si  es  poguessin 
esmerçar en coses supèrflues els béns que et fan falta, per profanar 
després el mateix altar amb els nostres eructes. Ni m’imaginava que 
m’hagués de passejar en carrosses esplèndides, portat per cavalls de 
bella  estampa, precedit  i  voltat  de pompa fastuosa; ni  que la  gent 
s’hagués  d’apartar  davant  nostre,  com  si  fóssim feres,  ni  que  ens 
haguessin d’obrir camí, perquè es veiés de lluny que ens acostàvem. 

Si la manera com em comportava no us va agradar, ara ja és cosa 
passada, us prego que em perdoneu aquest tort. Feu bisbe a un altre, 
un que agradi a la gent. A mi, doneu-me la soledat, la rudesa i Déu, a 
qui és possible de plaure amb una vida senzilla. Em sabrà greu de ser 
privat del goig de les converses, de les reunions, de les festes...; haver 
de deixar els familiars, els amics, els honors, la bellesa i la grandesa 
de  la  ciutat;  l’esclat  de  llum  que  de  tot  arreu  enlluerna  els  qui 



esguarden aquestes coses i no tenen els ulls fits a l’interior; però no 
me’n sabrà tant com haver de ser eixordat i ensutzit pels aldarulls i el 
traüt de la vida ciutadana, ni tant com haver de girar-me cap a l’altre 
gent. Perquè ja no els interessen els sacerdots, sinó els oradors; ni 
cerquen directors  d’ànimes,  sinó uns que els  guardin els  diners;  ni 
demanen santificadors purs, sinó protectors poderosos”. 

És  un  honor  per  a  l’Església  haver  comptat  entre  els  seus  membres,  amb 
homes com sant Gregori de Nazianze, bisbe de Constantinoble. Això vol dir que 
hi ha cristians, i en aquest cas un bisbe, amb capacitat suficient per adonar-se 
que l’evangeli de Jesús demana un estil de vida que està renyit amb tot el que 
sigui l’ostentació sigui de riquesa o de poder. I no sols se n’adonen sinó, com 
és  el  cas  de  sant  Gregori  de  Nazianze,   actuen  en  conseqüència  i  el  seu 
exemple sosté i anima la fe dels cristians de tots els temps.  

El mossèn

AGENDA

INTENCIONS DE MISSES: dissabte, dia 12: per la intenció del qui ha fet 
l’almoina; diumenge, dia 13: pel poble de Viladrau; dijous, dia 17: per la 
intenció del qui ha fet l’almoina.

INFORMACIONS

MOVIMENT PARROQUIAL DE L’ANY 2012
Bateigs:  14

Primeres Comunions: 5
Confirmacions: 11

Casaments: 0
Defuncions: 7

FORMACIÓ CRISTIANA PER A ADULTS: la trobada d’aquest mes la farem 
el dissabte, dia 19 de gener, d’¼ de 7 a ¼ de 8 del vespre, a la rectoria. 
Tothom hi és convidat.

RECOLLIDA D’ALIMENTS PER A CÀRITAS: Un any més la crida feta pel 
Club  Bàsquet  Viladrau  a  donar  aliments  per  Càritas  ha  donat  resultats 
excel·lents. Viladrau ha estat generós. Ben aviat sabreu el nombre de quilos 
d’aliments  que es  van  recollir  i  que aquesta  setmana es  lliuraran  a  Càritas 
Diocesana de Vic. Ens hem de felicitar tots plegats pel fet de ser sensibles als 
problemes que porta la crisi econòmica a moltes persones que no tenen  el més 
indispensable per viure. Recordem aquelles paraules de Jesús: “Senyor, ¿quan 
et vam veure afamat, i et donàrem menjar?...Tot allò que fèieu a un d’aquests 
germans meus més petits, a mi m’ho fèieu”. És molt important que tinguem 
aquest cor que veu on es necessita amor i actua en conseqüència. Moltíssimes 
gràcies a tots els qui heu fet una aportació d’aliments. 




