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QUÈ ES POT FER...? 

 
En la “Constitució Dogmàtica sobre l’Església” (Lumen gentium) del Concili 

Vaticà II (1962-1965), es troba aquest pensament tan important:   “Els 

fidels, incorporats a l’Església pel baptisme, han de professar davant els 

homes la fe  que de Déu han rebut per mitjà de l’Església. (...) Tot deixeble 
de Jesucrist té l’obligació d’expandir la fe per la part que li toca”. (n. 11 i 

17).  

 
En aquest text es subratlla que tots els batejats, tots els deixebles de Crist, 

hem de donar testimoni de la fe, se suposa amb la paraula i l’exemple, i  

tenim l’obligació d’escampar aquesta fe. D’això se’n diu ser missioner, ser 
evangelitzador. I, avui, dia del DOMUND, pot ser una bona ocasió per a 

reflexionar sobre el deure de ser missioners.  

 

Fins ara, sempre que sentíem a parlar dels missioners i de les missions, 
pensàvem de seguida en aquelles persones, laics, religiosos i mossens, que 

havien deixat el propi país i se n’havien anat a predicar l’evangeli als països 

anomenats del Tercer Món. Quan dèiem que Vic era una “diòcesi 
missionera” volíem dir que la diòcesi de Vic tenia molts missioners i 

missioneres a Ruanda i a Amèrica Llatina. Ara, les coses han canviat 

radicalment. A Ruanda i Amèrica Llatina no hi ha cap capellà missioner del 
bisbat de Vic, si però que hi ha encara, gràcies a Déu, algunes religioses.  

 

Sempre hauríem de demanar en la nostra pregària que Déu faci sorgir 

vocacions de  missioner per anar a evangelitzar altres països. És més, 
malgrat la penúria de vocacions sacerdotals i religioses que patim tant de 

bo sorgissin, en el nostre bisbat, capellans joves i religioses joves que 

decidissin anar a Ruanda, a Amèrica Llatina, a l’Índia o allà on sigui a 
evangelitzar.  

 

Però, al mateix temps, hem de prendre consciència que el nostre país, ara 
com ara, és també un país de missió, que els nostres pobles són pobles de 

missió, que en els nostres pobles la fe cristiana es va perdent, que les 

noves generacions van oblidant les referències cristianes, que la ignorància 

religiosa va creixent sense parar... I davant d’això hem de fer urgentment 
alguna cosa.  

 

Com podem arribar a les persones que han abandonat la fe o que no n’han 
tingut mai? Què es pot fer perquè la mainada, almenys un grup significatiu, 

apreciïn el fet d’anar a catequesi i no abandonin havent fet la primera 

comunió?  Què es pot fer perquè els adolescents i joves, almenys uns 

quants, vulguin rebre el sagrament de la Confirmació i després continuar 
mantenint un contacte amb la parròquia? Què es pot fer perquè els pares 

cristians acompanyin els seus fills a la missa dominical, sinó cada diumenge, 

almenys de manera habitual o, almenys, en les grans festes litúrgiques? 



Què es pot fer perquè en les famílies cristianes es torni a  fer el pessebre i 

hi hagi algun signe religiós en les cases?  Què es pot fer perquè la paraula 

de Déu sigui en totes les llars cristianes, i es llegeixi i es mediti? Què es pot 
fer perquè els cristians adults ens impliquem més en els afers del poble i de 

la parròquia? Què es pot fer perquè els cristians adults no oblidem la 

formació cristiana, la missa dominical, la pregària i la pràctica de la caritat... 
I podríem anar allargant la llista de preguntes d’aquest tipus.  

 

Començar a posar fil a l’agulla per a poder donar resposta  a aquestes 

preguntes, que el cap a i a la fi, és una sola pregunta, deu consistir en fer-
nos el deure, tots els batejats, de ser missioners aquí, a casa nostra, en el 

nostre poble. Fer-nos el deure d’expandir, com ens diu el Concili, la fe 

cristiana. 
 El mossèn 

  

 

El P. FREDERIC VILA I BARTROLÍ, CLARETIÀ, NOU BEAT 

Diumenge passat, a Tarragona, en la beatificació de 522 màrtirs del s. XX a 

Espanya, hi havia el nostre el P. Frederic Vila i Bartrolí, claretià, va 

néixer al mas el Boscàs, de La Castanya. El seu nom, al costat dels seus 

altres companys beats,  està inscrit en el llibre dels beats, dels venerables 

servents de Déu que donaren la seva vida per Crist. A partir d’ara, doncs, 

tenim en el cel no sols un intercessor de cada nostra sinó també un 

exemple extraordinari de vida cristiana que ens estimula a viure cada dia 

més amb més fidelitat a Crist. Donem-ne gràcies a Déu. 

AGENDA 

 
INTENCIONS DE MISSES: Dijous, dia 24: per la intenció del qui ha fet 
l’almoina; dissabte, dia 26: per Elisabet Sallés, difunta; diumenge, dia 27: pel 

poble de Viladrau. 
 
INFORMACIONS 
 

CATEQUESI D’INFANTS: Ara ja hi som tots. Dijous passat es van incorporar a la 
catequesi d’infants els nens i nenes que aquest any faran el primer curs.  
 

L’ANADA A TARRAGONA A LA BEATIFICACIÓ: vam ser vint-i-vuit persones; ens 
vam haver de llevar molt d’hora; vam arribar a Tarragona, al complex educatiu, a les 8 
del matí, a l’hora que ens havien indicat; ens vam haver d’esperar molta estona, fins a 

les 12 que era l’hora de la missa; ens vam haver de portar les cadires per seure (que 
l’Ajuntament de Viladrau ens va deixar); vam participar de l’eucaristia solemne i, 
gràcies a Déu, malgrat la calor i la llargada de la celebració de la beatificació vam 

poder aguantar fins al final. Tarda enllà vam anar a dinar a Salou, al Palau de 
Congressos,  i a 2/4 de vuit del vespre arribàvem a casa de nou. Ens hem de felicitar 
que, malgrat les dificultats que comporta l’organització d’un acte d’aquestes 

característiques en el qual vam participar milers de persones (25.000 persones), tot va 
anar bé i ningú no es va queixar de les petites o grans  incomoditats que vam haver de 
passar. Moltíssimes gràcies a tots els qui vau venir. Amb vosaltres es pot anar a tot 

arreu!   


