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“CREC EN DÉU, NO EN L’ESGLÉSIA” 

Fa pocs dies, en un diari  de Barcelona,  hi havia una entrevista a un jove 

de 32 anys, especialista en saltar des d’edificis, antenes, ponts, pics, 

precipicis, barrancs…. En la breu biografia que es feia d’aquest jove hi havia 

la frase que encapçala aquest escrit “Crec en Déu, no en l’Església”. És una 

frase recurrent, d’aquelles que s’han dit sempre, des que hi ha Església, i es 

continuaran dient mentre l’Església estigui formada per homes i dones, i no 

pas per àngels.  

El Concili Vaticà II (1962-1965) ens recorda que l’Església és pecadora (és 

humana, és una assemblea visible) i santa (és divina, una comunitat 

espiritual), les dues coses alhora: “L’Església inclou en el seu propi si els 

pecadors, santa, i alhora necessitada sempre de purificació, s’aplica  

contínuament a la penitència i a la  renovació”. La feblesa humana no ens la 

podem treure de sobre i, per tant, sempre hi haurà una distància més o 

menys gran entre el que som i el que hauríem de ser. Per tant, l’Església, 

entesa com la comunitat de tots els batejats en el nom del Pare i del Fill i de 

l’Esperit Sant, sempre serà fràgil, vulnerable, criticable. Per això el Concili 

pot dir “L’Església no ignora gens ni mica que hi ha hagut tot al llarg dels 

segles entre els seus membres, siguin clergues o laics, homes que foren 

infidels a l’Esperit de Déu”. 

Dit això, creure en Déu, solament en Déu, és relativament fàcil. A partir de 

la contemplació de les coses creades i per camins diversos (la bellesa, la 

veu de la consciència, la felicitat...) l’home pot arribar al coneixement de 

Déu. En canvi, quan sentim dir que l’Església és la família de Déu, és el 

poble de Déu, és el Cos de Crist, és el Temple de l’Esperit Sant, com diu 

sant Pau, això ja ens és més difícil de creure. La fragilitat de l’Església és 

gran. Per això sempre serà una responsabilitat feixuga, per a tot batejat, el 

fet de pertànyer a l’Església. Responsabilitat feixuga en el sentit que 

sempre, als batejats, se’ns podrà  retreure que no som prou coherents amb 

el que creiem, que no ens comportem prou “com Déu mana”.  

L’Església s’ha comparat al llarg dels segles a una barca que navega enmig 

dels mars d’aquest món en els quals, a vegades, s’aixequen onades 

gegantines i, a vegades, hi ha mar plàcida. En aquesta barca  hi entra 

l’aigua: són les nostres infidelitats i mancances. Per això la barca, en certs 

moments trontolla, però just quan trontolla ens hauríem de recordar 

d’aquell passatge de l’evangeli de la tempesta calmada. Els deixebles veient 

que s’aixecaven unes grans onades que fins cobrien la barca i  que, 



mentrestant, Jesús dormia tranquil·lament aliè a la tempesta, van cridar 

dient: “Senyor, salveu-nos! Ens enfonsem!” I Jesús els respon: “Per què us 

esvereu? Quina poca fe!”. 

Aquesta passatge de l’evangeli és suficient per a entomar amb calma 

afirmacions com la que encapçala l’escrit. És més, aquest tipus de 

manifestacions ens haurien d’esperonar a fer millor les coses, sabent, però, 

que no som nosaltres que conduïm i fem surar i avançar la barca, l’Església, 

sinó que d’això, gràcies a Déu, se n’ocupa Déu mateix. Aquesta és la nostra 

gran sort. Aquesta és la gran sort de l’Església. 

El mossèn 

____________________________________________________________ 

AGENDA  

 INTENCIONS DE MISSES: Dilluns, dia 15: per Mn. Rafael Guixà, 

difunt; dimarts, dia 16: per les famílies; dimecres, dia 17: pels esposos 

Ramon i Dolors, difunts; dijous, dia 18: per Mn. Rafael Guixà, difunt;  

divendres, dia 19: per la intenció del qui ha fet l’almoina; dissabte, dia 

20: pels difunts de la família Salarich i Roquet; diumenge, dia 21: pel 

poble de Viladrau. 

 

INFORMACIONS 

TERCER ANIVERSARI DE LA MORT DE MN. RAMON HOMS, RECTOR 

DE VILADRAU: divendres vinent, dia 26, farà tres anys de la mort de Mn. 

Ramon Homs, el darrer rector de la parròquia de Sant Martí de Viladrau. El 

dissabte, dia 27, celebrarem la missa de 2/4 de 8 del vespre en 

sufragi de la seva ànima. Preguem per ell.  

FORMACIÓ CRISTIANA PER A ADULTS: farem la trobada el dissabte, 

dia 27, a les 18,15, a la rectoria. Tothom hi és convidat.  

JA ENS HA ARRIBAT MN. IGNASI: dilluns passat, dia 8, va arribar Mn. 

Ignasi. Com cada any, durant aquests dies de vacances ben merescudes 

que passa entre nosaltres, a Viladrau, ens ajudarà en la celebració de les 

misses. Mn. Ignasi, sigueu benvingut i gràcies per donar-nos un cop de mà. 

CURSET D’ESTIU PER A PREVERES, DIAQUES  I LAICS: durant els dies 

16, 17 i 18 de juliol, al Seminari de Vic, es farà l’anomenat “curset d’estiu” 

que es fa cada any més o menys en aquets dies. Va adreçat a preveres, 

diaques i laics i el tema central és: “Els nostres sants”, els sants de la 

diòcesi de Vic: sant Bernat Calbó, sant Pere Almató, sant Miquel dels Sants, 

santa Joaquima de Vedruna, sant Antoni M. Claret, sant Francesc Coll i 

Guitart, santa Carme Sallés i Barangueras. Experts en cadascun d’aquests 

sants ens ajudaran a conèixer-ne la seva dimensió humana i espiritual.     



 


