
PARRÒQUIA DE SANT MARTÍ DE VILADRAU
DIUMENGE VI DE PASQUA -CICLE C-

- 5 de maig del 2013-FULL PARROQUIAL n. 175

L’ESGLÉSIA PARLA AL MÓN (i 2) 

Presentem -per acabar aquesta sèrie d’escrits sobre el Concili Vaticà II- la 
segona part de la Constitució Pastoral de l’Església en el món contemporani 
(en  llatí,  la  Gaudium  et  Spes).  Aquesta  segona  part  tracta  més 
detingudament alguns aspectes de la vida i de la societat humana d’avui 
que el Concili creu que són problemes més urgents: 1) Fomentar la dignitat 
del matrimoni i de la família; 2) La deguda promoció del progrés cultural; 3) 
La vida econòmico-social; 4) La vida de la comunitat política; 5) Foment de 
la pau i promoció de la comunitat internacional.

Reproduïm, breument, alguna de les orientacions que dóna el  Concili sobre 
cadascun d’aquests temes: 

La família
“La família és una escola de més rica humanitat. Però a fi que pugui atènyer 
la  plenitud  de  la  seva  vida  i  missió,  són  necessàries  la  benèvola 
intercomunicació espiritual, la comunitat de criteris entre els esposos i la 
col·laboració amatent dels pares en l’educació dels fills. (...) El poder civil 
ha de considerar obligació sagrada seva de reconèixer, protegir i fomentar 
la veritable naturalesa de la família, d’assegurar la moralitat pública i de 
fomentar la prosperitat domèstica”.  (n. 52)

La cultura
“Avui és més difícil  que abans sintetitzar les diverses ciències i  arts.  En 
efecte,  alhora  que  creix  la  grandària  i  la  diversitat  dels  elements  que 
constitueixen la cultura, també disminueix per a cada home la capacitat de 
copsar-los i de conjugar-los orgànicament, i  així desapareix cada vegada 
més la  imatge de l”’home universal’.  Però  cada home segueix  obligat  a 
mantenir el sentit de totalitat de la persona humana”. (n. 61)

El desenvolupament econòmic al servei de l’home
“A fi de satisfer les exigències de la justícia i de l’equitat, respectats els 
drets de les persones i la personalitat pròpia de cada poble, cal fer un gran 
esforç  perquè  siguin  com més  aviat  millor  suprimides  les  ja  existents  i 
sovint  creixents  enormes  desigualtats  econòmiques  unides  a  la 
discriminació individual i social”.  (n. 66) 

“Déu ha destinat a l’ús de tots els homes i pobles de la terra amb el que 
conté i  així  els  béns creats  han d’arribar  a tothom de forma equitativa, 
conduïda per la justícia i acompanyada per la caritat”. (n. 69)

Col·laboració de tothom en la vida pública
“Cal  procurar  amb  interès  l’educació  civil  i  política,  avui  summament 
necessària tant al poble com sobretot al jovent, a fi que tots els ciutadans 
puguin complir la part que els correspon en la vida de la comunitat política. 
Els qui són o poden arribar a ésser dotats per a l’art de la política, difícil i 



nobilíssima alhora, s’hi han de preparar i han de procurar de practicar-la 
sense pensar en la pròpia conveniència o en el benefici econòmic”. (n. 75)

La recerca de la pau
“La pau no equival a la mera absència de guerra, ni es redueix únicament a 
establir un equilibri  de forces contràries, ni neix d’una dominació militar, 
ans amb encert i amb propietat és anomenada “obra de justícia”. És fruit de 
l’ordre posat en la societat humana pel seu diví Fundador, odre que l’home, 
constantment assedegat de més perfecta justícia, ha d’anar realitzant”. (n. 
78) 
“És evident que ens hem d’esforçar a preparar amb totes les forces aquell 
temps  en  què,  per  consentiment  dels  Estats,  sigui  possible  de  prohibir 
totalment qualsevol guerra”. (n. 82)

I posem el punt i final.  Com s’ha escrit amb encert, en la Gaudium et Spes 
el mot “Evangeli” retroba plenament la seva significació de “Bona Notícia” 
per a l’home, aquest home que l’Església va a trobar tal com és i allà on és. 
Tot el que puguem fer, doncs, per llegir íntegrament, aquests documents 
del Concili ens farà un gran bé i serà un gran bé.  

El mossèn

AGENDA

INTENCIONS DE MISSES: Dijous, dia 9: per Mn. Rafael Guixà, difunt; 
11 de maig:  per Miquel Arumí i Riera, difunt; diumenge, 12 de maig: 
pel poble de Viladrau. 

IMATGE DE LA MARE DE DÉU DE L’EROLA: Tal com ja es va fer l’any 
passat, una colla de voluntaris aniran a buscar, el dissabte dia 11 de maig, 
la imatge de la Mare de Déu de l’Erola i la portaran a l’església parroquial. 
És previst que arribi a les 7 del vespre al carrer d’Arbúcies, davant la Masia. 
Tot  seguit  la  portaran cap a l’església.  Després de missa,  a la  plaça,  hi 
haurà un sopar popular. El dia 26 de maig, al matí, el dia de l’aplec, la 
imatge la retornaran a l’ermita de l’Erola.  Durant aquets dies que la imatge 
serà a l’església parroquial, tothom és convidat a portar flors. També, la 
parròquia,  editarà un llibret,  il·lustrat  amb fotografies de la imatge i del 
poble, i amb el text de la visita espiritual a la Mare de Déu de l’Erola, per tal 
que, sobretot aquests dies i durant tot l’any fem créixer en nosaltres i entre 
les persones de tot el poble la devoció a la Mare de Déu de l’Erola.  

PREGÀRIA DELS FIDELS DEL DIA 12 de maig: donarem gràcies a Déu 
amb motiu  de l’aniversari  del  casament  de  l’Antoni  Portet i  Clos i  la 
Maria Musoll i Talleda, que tingué lloc el dia 30 d’abril del 1952.

FORMACIÓ CRISTIANA PER A ADULTS: Aquest mes no és possible fer la 
trobada; hi ha tots els dissabtes ocupats. Haurem d’esperar el mes de juny. 


