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EL PAPA FRANCESC 

En poc temps d‟estar al capdavant de l‟Església catòlica el Papa 

Francesc s‟ha guanyat l‟admiració de tot el món.  Les seves paraules, 

els seus gestos, la seva manera de “fer” de Papa, la seva proverbial 

senzillesa i d‟altres qualitats que hi podríem afegir l‟han fet un amic 

de la humanitat del s. XXI. Podríem dir que el nostre segle, ara com 

ara, té un amic comú: el Papa Francesc.  

D‟aquesta admiració generalitzada sovint la premsa se‟n fa ressò. 

Recentment en un diari, un escriptor portuguès, escrivia que el Papa 

Francesc “s‟està transformant en l‟avi bo de la humanitat”, una 

lloança segurament ben trobada i exacta.  

Tenen molt ressò les homilies que el Papa Francesc fa a la Casa de 

Santa Marta, a la residència on viu. Copio un fragment molt 

significatiu d‟una homilia pronunciada el proppassat 25 de maig. El 

Papa diu que  hi ha la temptació d‟apropiar-nos una mica del Senyor, 

i després per il·lustrar el que vol dir explica això: “Penseu en una 

mare soltera, que va a l‟església, a la parròquia i diu al secretari „vull 

batejar el nen‟. I aquest cristià, aquesta cristiana, li diu: No, tu no 

pots, perquè no estàs casada! Però miri que aquesta noia ha tingut la 

valentia de portar endavant el seu embaràs, i de no tornar el fill al 

remitent...! I què troba? Una porta tancada! Aquest zel no és pas bo! 

Allunya del Senyor! No obre portes! I quan anem per aquest camí, 

amb aquesta actitud, no fem cap bé a les persones, a la gent, al 

poble de Déu. Jesús va instituir set sagraments i nosaltres amb 

aquesta actitud n‟instituïm un vuitè: el sagrament de la duana 

pastoral!”. Més clar, el Papa, ja no ho pot dir.  

Potser hi haurà cristians que no estaran d‟acord amb aquesta opinió 

expressada pel Papa en aquesta homilia, i expressada d‟aquesta 

manera tan clara. Tot és possible. Però em sembla que el que no és 

possible és no estar d‟acord amb la intencionalitat de les paraules del 

Papa. Em sembla que llegint aquestes paraules tothom pot entendre 

que el que se‟ns està dient és el que ja va dir Jesús: que el dissabte 

és per a l‟home i no l‟home per al dissabte; que, primer és l‟atenció a 



les persones concretes amb els seus goigs o esperances o les seves 

tristeses, i després, només després, vénen les lleis dels homes.   

L‟article del diari de l‟escriptor portuguès on es diu que el Papa 

Francesc s‟està convertint en l‟avi bo de la humanitat, acaba així: 

“Amb totes les seves virtuts, el nou Papa és per als creients una gran 

gràcia de Déu. Però cal pregar per ell: una cosa que el mateix 

Francesc, a més, ens demana amb freqüència”.   

No us heu fixat que mai no s‟havia parlat tant del Papa com ara? I 

se‟n parla en bé! Que duri! Donem-ne gràcies a Déu i preguem per 

Ell.  

El mossèn  

_______________________________________________________ 

AGENDA 

INTENCIONS DE MISSES: dijous, dia 21: pels fills, néts i besnéts; 

dissabte, dia 23: per Víctor Messa, pare i Víctor Messa, fill, difunts; 

diumenge, dia 24: pel poble de Viladrau.  

INFORMACIONS  

ASSAIG DE CANTS: Ha semblat que podria ser una bona cosa trobar-nos, 

els qui vulguem i puguem, per assajar alguns cants, ara que s‟acosta 

l‟Advent i també Nadal. De moment, ho provarem dos dissabtes. Els dies 

23 i dia 30 de novembre, de 5 a 6 de la tarda, a la rectoria. Els cants 

ens els ensenyarà la Núria Medina. Tothom hi és convidat.  Amb motiu 

d‟aquestes dues sessions d‟assaig de cants, aquest mes suprimirem la 

sessió de formació cristiana per a adults. 

ESTAMPA DE LA FESTA DE SANT MARTÍ, PATRÓ DE LA PARRÒQUIA: 

dilluns passat, festa de sant Martí de Tours, vam celebrar amb tota 

solemnitat la festa del patró de la parròquia i l‟ajuntament va preparar com 

cada any l‟homenatge a la gent gran del poble. Al final de la missa vam 

llegir la pregària a sant Martí i hi vam intercalar la tornada dels goigs. 

Acabada la missa, vam repartir una estampa en la qual es reprodueix la 

imatge de pedra de sant Martí que hi ha en la fornícula de la façana, a sobre 

la porta d‟entrada, de l‟església parroquial. Trobareu estampes d‟aquestes a 

sobre la taula que hi ha a l‟entrada de l‟església. Que les virtuts cristianes 

del nostre sant patró guiïn la nostra vida.   

DIADA DE GERMANOR: les dues col·lectes d‟aquest cap de setmana 

aniran destinades a ajudar econòmicament l‟Església diocesana.  

 



 


