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QUÈ LLEGIREM AQUEST ESTIU? 

 

La vida cristiana, com tot, s’ha de cuidar sinó es va afeblint i acaba 

morint-se. A l’estiu, per un gran nombre de persones, és una bona 

ocasió per exercitar-se a cuidar la vida cristiana. Si es té la sort de fer 
uns dies de vacances, disposem de més temps per a poder fer allò 

que ens agrada i que ens omple; podem disposar, més que durant la 

resta de l’any, del nostre temps lliure. I a l’hora d’organitzar el nostre 

temps lliure cal pensar en cuidar no solament el cos sinó també 

l’esperit. I d’aquí ve la pregunta que encapçala aquest escrit: què 
llegirem aquest estiu? 

 

Segons totes les enquestes, l’hàbit de lectura es va perdent i en 

comptes de ser una societat de lectors som una societat que, 
sobretot  “mirem”  (TV, cinema, ordinadors...) i “escoltem” (ràdio i 

música per a tots els gustos). Mirar, sobretot saber mirar, i escoltar, 

sobretot, saber escoltar, són dues activitats molt importants... però  

no ens podem oblidar que també és molt important llegir.  
 

Quan parlem de llegir ens referim, aquí, a la lectura religiosa o 

espiritual. Per un cristià, el llibre de capçalera hauria de ser el Nou 

Testament, en particular els evangelis, però també hauríem 

d’explorar altres possibilitats. Volem proposar, en concret, de llegir 
un d’aquests tres llibrets: “Déu és amor” (78 pàgines), primera 

encíclica del Papa emèrit Benet XVI, publicada l’any 2005; o “Salvats 

en esperança” (77 pàgines), publicada l’any 2007, tercer any del 

pontificat de  del Papa emèrit  Benet XVI;  o bé,  llegir “La llum de la 
fe” (77 pàgines), primera carta encíclica del Papa Francesc, publicada 

el proppassat 29 de juny. Fixem-nos que aquestes tres cartes 

encícliques fan referència al que en diem les tres virtuts teologals: la 

fe, l’esperança i la caritat. Segons el Catecisme de l’Església Catòlica, 
les “virtuts teologals fonamenten, animen i caracteritzen l’acció moral 

del cristià. Informen i vivifiquen totes les virtuts morals. Són infoses 

per Déu a l’ànima dels fidels  per fer-los capaços d’actuar com a fills 

seus i merèixer la vida eterna”.    
 

Llegir un d’aquests tres llibrets, o tots tres, demana un cert esforç. 

Demana, en certs moments, tornar enrere i rellegir el que hem 

acabat de llegir per tal de captar el que se’ns vol dir. Per tant, és 

recomanable de llegir-los a poc a poc, amb calma i en un ambient de 
silenci. Al final de la lectura ens adonarem de la saviesa i de la 



profunditat de doctrinal del Papa emèrit alemany  i també de la 

novetat que ens aporta un Papa del nou món, el Papa Francesc.  

 

I amb aquesta proposta de lectura per a aquest estiu fem honor, de 
passada,  a sant Antoni M. Claret, el qui va ser vicari de la parròquia 

de Viladrau, que recomanava que els llibres fossin breus, si es volia 

que tinguessin lectors. Animem-nos, doncs, a agafar algun d’aquests 

tres llibrets i tinguem-lo per company, aquest estiu, en el nostre 
temps lliure i de repòs.  

        

El mossèn    

_______________________________________________________ 
 

AGENDA    

 

INTENCIONS DE MISSES: dilluns, dia 19: per la intenció del qui 
ha fet l’almoina; dimarts, dia 20: per la intenció del qui ha fet 

l’almoina; dimecres, dia 21: per la intenció del qui ha fet 

l’almoina; dijous, dia 22: a intenció d’un mossèn difunt; 

divendres, dia 23: per la intenció del qui ha fet l’almoina,; 

dissabte, dia 24: per Caterina Pladevall i Parés, difunta; 
diumenge, dia 25: pel poble de Viladrau.   

 

INFORMACIONS 

 
BEATIFICACIÓ DELS MÀRTIRS DEL S. XX: El proper dia 13 

d’octubre, se celebrarà, a Tarragona, la cerimònia de beatificació dels 

“Màrtirs del s. XX”. D’entre aquests màrtirs, n’hi ha 19 que estan 

vinculats directament a la nostra diòcesi. Per a poder participar en 
aquesta celebració, el bisbat ha organitzat uns autocars. A nosaltres, 

els de Viladrau, ens tocaria sortir des de Vic. S’hi pot anar en autocar 

o en cotxe propi, però tothom que hi vagi s’ha d’inscriure. Sapigueu 

que hi ha temps d’inscriure’s, comunicant-ho al mossèn, fins abans 

del dia 15 de setembre. S’ha previst poder dinar tots junts a Salou 
i el preu és de 12,00 euros. Qui vulgui més informació que en parli 

amb el mossèn.  

 

MISSA ELS DIES FEINERS: Durant aquesta segona quinzena 
d’agost continuarà havent-hi missa a les 19h 35m. Una estona 

abans, a les 19h 15m es resarà el sant Rosari. 

 

UN PENSAMENT DE SANTA TERESA DE LISIEUX (1873-1897) 
“L’obra més petita, la més amagada, feta per amor, sovint té més gran preu 

que les grans obres. No és pas el valor ni àdhuc la santedat aparent de les 
accions allò que compta, sinó solament l’amor que hom hi posa, i ningú no pot 
dir que no pot donar aquestes petites coses al bon Déu, perquè són a  l’abast 

de tothom” (Del llibre,  Consells i records) 



 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 


