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“NO BALCONEEN LA VIDA...” 

 

Heus ací el començament d’una frase que el Papa Francesc va dir  als 
joves, a Rio de Janeiro, en el seu discurs amb motiu de la vetlla de 

pregària de la clausura de la Jornada Mundial de la Joventut  2013. La 

frase sencera sona molt bé. El Papa va dir als joves: “No balconeen la 

vida: métanse en ella, como hizo Jesús”. Aquest Papa ja ens té 
acostumats a dir paraules castisses, frases extretes de la vida normal 

i corrent i que arriben directament al cor dels oients.  

 

Amb aquesta frase, i amb d’altres que va dir abans i després en 

aquest discurs, el Papa Francesc exhortava els joves a no ser 
espectadors de la vida, sinó a ser protagonistes, constructors del 

futur, a treballar per un món millor. El Papa vol que els joves 

entenguin, doncs, que la fe i la vida van juntes; que la fe no ens 

“aparta” de la vida sinó tot el contrari, si la fe és viscuda en plenitud, 
ens arrela encara més a la vida, ens fa estimar més la vida, ens fa 

comprometre en el dia a dia de la vida.  

 

La idea que el Papa va transmetre als joves és d’una gran actualitat.  
Avui dia hi ha qui escriu, com aquell que no diu res, que les persones 

de fe el que haurien de fer és callar, tancar-se a la “sagristia” i 

resar... i deixar d’intervenir en els afers de la societat, és a dir, en la 

cultura, en la política, en l’economia, etc. La idea que es vol vendre 
és que la religió és un afer privat i, per tant, que no té ni ha de tenir 

cap transcendència pública. El Papa, com molts altres cristians, no ho 

veu així i per això exhorta els joves a ser llevat dins la pasta, a 

transformar la vida, a millorar el que es pugui millorar del nostre món 

i de la nostra societat concreta. Per això el Papa també digué als 
joves: “Les pido que sean constructores del futuro, que se metan en 

el trabajo por un mundo mejor”. 

 

El que el Papa va dir als joves cristians, val també per als cristians 
adults. També, als cristians adults, el Sant Pare ens diu: “No 

balconeen la vida: métanse en ella, como hizo Jesús”. I això ho hem 

de fer tots, però molt especialment els cristians laics. El Concili Vaticà 

II (1962-1965)  així ho va recordar cinquanta anys enrere, amb un 
llenguatge no tan directe com el del Papa actual, però sí entenedor: 

“Els laics que han d’assumir un paper actiu en tota la vida de 

l’Església, no sols tenen l’obligació d’amarar el món amb esperit 



cristià, ans també són cridats a ésser testimonis de Crist en tot, al 

mig de la convivència humana” (GS 43).  

 

Baixar, doncs, del balcó i mirar-se la vida a peu de carrer, ficar-se 
dins la vida, caminar colze a colze amb les persones del nostre poble, 

participar dels seus problemes i de les seves esperances, acollir els 

forasters, ajudar a qui necessiti ajuda....tot això és escoltar les 

paraules de Papa, tot això és ser ànima del món, llevat dins la pasta, 
tot això és ficar-se en la vida, com Jesús.   

El mossèn 

 

 

AGENDA 

 
INTENCIONS DE MISSES:  Dijous, dia 3: per Víctor Messa, pare i 

Víctor Messa, fill, difunts; dissabte, dia 5: per Assumpció Zorita, 

difunta; diumenge, dia 6: pel poble de Viladrau. 

 
INFORMACIONS 

 

BAPTISME: Dissabte passat, dia  21 de setembre, a l’església 

parroquial, la nena Ona Puig i Barea, filla de David i Carme, natural 
i veïna de Viladrau, va rebre el sagrament de Baptisme. L’enhorabona 

a l’Ona, als pares i als padrins. 

 

CATEQUESI: Anirem recordant durant uns quants diumenges que ha 

arribat l’hora, per als petits, de preparar-se per a començar el curs de 
catequesi. Cal fer la inscripció. Els pares podeu venir a la rectoria 

quan us vagi millor.  

 

CANTAR: És previst de trobar-nos uns quants dies, tots els qui 
vulgueu i pugueu, per a cantar, per a aprendre nous cants per a la 

celebració de la missa. Ens els ensenyaria la Núria Medina. Sembla 

que el dia i l’hora més adient seria el dissabte, de 5 a 6 de la tarda. 

Parleu-ne i mirem si hi hauria la possibilitat de fer-ho.  
 

POSAR-SE DRETS: en la celebració de la l’eucaristia, ara tenim el 

costum de posar-nos drets en començar el prefaci, quan el mossèn 

diu: “El Senyor sigui amb vosaltres...Amunt els cors... Donem gràcies 

al Senyor...”. Sembla ser que no ho fem prou bé. Hauríem de canviar 
aquest costum. En la tercera edició del missal s’introdueix la novetat 

d’avançar el moment de posar-se drets. Ha de ser quan el 

mossèn invita el poble a pregar dient: “Pregueu germans perquè 

aquest sacrifici, meu i vostre, sigui agradable a Déu Pare 
omnipotent”. En aquest moment, el poble s’aixeca i respon: “Que el 

Senyor rebi de mans vostres aquest sacrifici, a lloança...”. A veure si 

provem de pensar a fer-ho, d’ara endavant.  



 

 

 

 
 

      


