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L’ESGLÉSIA PARLA AL MÓN (1) 
 

El papa emèrit Benet XVI, amb motiu de l’inici de l’Any de la Fe, va 
demanar de retornar als textos del Concili per tal “que siguin coneguts i 

assimilats com a textos qualificats i normatius del Magisteri, dins la tradició 
de l’Església”. Per tant, no és en va que durant tants dies haguem anat 
recordant, en aquest Full Parroquial,  els quatre grans documents del Concili 

Vaticà II. Avui, iniciem la cloenda d’aquest record -que, d’altra banda, 
hauríem de mantenir ben viu- dedicant també dos fulls parroquials, el d’avui 

i el de diumenge vinent, a la “Constitució pastoral de l’Església en el món 
contemporani” (en llatí, es coneix com la Gaudium et Spes).  
 

Aquesta constitució, aquest document, s’anomena “pastoral” perquè 
basant-se en principis doctrinals, vol expressar l’actitud de l’Església envers 

el món i els homes contemporanis.  
 

La constitució té dues grans parts. En la primera part -que és la que 
presentarem avui-  es desenvolupa la doctrina de l’Església sobre l’home, 
sobre el món el qual l’home està arrelat, i sobre la seva actitud envers ells.  

 
L’Església és solidària del món 

La constitució comença amb unes paraules que en el seu dia van tenir molt 
ressò i van sorprendre agradablement: “El goig i l’esperança, el plor i 
l’angoixa de l’home contemporani, sobretot dels pobres i de tota mena 

d’afligits, són també el goig i esperança, plor i angoixa dels deixebles de 
Crist, i no hi ha res de verament humà que no ressoni en llur cor. En efecte, 

la seva comunitat és constituïda de persones que, aplegades en Crist, són 
conduïdes per l’Esperit Sant en llur peregrinació al Regne del Pare i han 
rebut el missatge de salvació amb el deure de presentar-lo a tothom. Per 

això, ella es considera de debò íntimament lligada amb el llinatge humà i 
amb la seva història” (n. 1).  

 
Respecte i estima del Concili envers tota la família humana 
“En els nostres dies, el llinatge humà, estremit d’admiració davant els 

propis invents i la pròpia potència, sovint planteja, tanmateix, angoixoses 
preguntes sobre l’actual evolució del món, sobre el lloc i la funció de l’home 

en l’univers, sobre el sentit del seu esforç individual i col·lectiu, i, finalment, 
sobre el fi darrer de coses i d’homes. Per això, el Concili... no pot demostrar 
amb més eloqüència la seva vinculació, respecte i estima envers tota la 

família humana, de la qual forma part”. (n. 3)    
 

La situació de l’home en el món contemporani 
“L’Església té tothora l’obligació d’esbrinar els signes dels temps i 
d’interpretar-los a la llum de l’evangeli a fi que, de manera adaptada a cada 

generació, pugui donar resposta a les perennes preguntes de l’home sobre 
el sentit de la vida present i futura i sobre llur relació mútua. Cal, doncs, 



conèixer i entendre el món en el qual vivim i les seves expectatives, desigs i 

situació sovint dramàtica”. (n. 4) 
 

A continuació d’aquesta important introducció, hi ha quatre grans capítols: 
1) La dignitat de la persona humana; 2) La comunitat humana; 3) 
L’activitat humana en el món; 4) El treball de l’Església en el món 

contemporani.  Davant la impossibilitat, en aquest breu espai del Full 
Parroquial, de reproduir els millors textos d’aquests quatre capítols, optem 

per reproduir-ne només un,  que correspon al capítol 2 i que fa referència  a 
la igualtat essencial entre els homes:  
 

“Com que tots els homes, posseïdors d’ànima racional i creats a imatge de 
Déu, participen de la mateixa natura i del mateix origen i com que, redimits 

per Crist, tenen la mateixa vocació i destinació divines, cal que la igualtat 
fonamental entre tots sigui cada vegada més reconeguda. 
 

És veritat que no totes les persones són iguals des del punt de vista de la 
diferent capacitat física i de la diversitat de forces intel·lectuals i morals. 

Però qualsevol forma de discriminar en els drets fonamentals de la persona, 
tant en el camp social com en el cultural, per raó de sexe, raça, color, 

classe social, llengua o religió, ha de ser superada i refusada per contrària 
al pla de Déu”. (n. 29)   
 

I continuarem el proper dia.  
         El mossèn 

  

 

AGENDA 

 
INTENCIONS DE MISSES: Dijous, dia 2 de maig: per Mn. Rafael Guixà, 

difunt; dissabte, dia 4: per la intenció del qui ha fet l’almoina; 
diumenge, dia 5: pel poble de Viladrau. 
 

APLEC DE SANT SEGIMON: Serà, si Déu vol, el dia 1 de maig. La missa la 

celebrarem a les 11 del matí. 
 

INFORMACIONS 
 
MES DE MARIA: Durant el mes de maig, mes tradicionalment dedicat a la 

Mare de Déu, els dies feiners, al vespre, després del rés del san Rosari, es 
farà el mes de Maria.  

 
MARE DE DÉU DE L’EROLA: com l’any passat, un grup de persones està 
disposat a portar la imatge de la Mare de Déu de l’Erola a l’església 

parroquial, durant la segona quinzena de maig. Es voldria que ja fos una 
tradició de cada any per aquest temps. També, amb motiu de l’estada de la 

imatge de la Mare de Déu a l’església parroquial, es procurarà editar un 
llibret per tal que tothom, sigui venint a l’església sigui des de qualsevol 
lloc, pugui resar la visita espiritual a la Mare de Déu de l’Erola. Tot sigui per 

fomentar la devoció a la Mare de Déu sota l’advocació de l’Erola. El dia de 
l’arribada de la imatge al poble i a l’església parroquial serà l’11 de maig i 

el 26 de maig, dia de l’aplec, es retornarà al santuari de l’Erola.  


