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CLOENDA DE L’ANY DE LA FE

Avui, solemnitat de Nostre Senyor Jesucrist, Rei de tot el món, el Papa 
Francesc, clourà a Roma, l’Any de la Fe, que va ser convocat pel Papa Benet 
XVI, i que es va iniciar l’11 d’octubre del 2012. 

Llegint atentament la carta apostòlica “Porta fidei” amb la qual es 
convocava l’Any de la Fe hom s’adonava de seguidaque se’ns convidava, al 
llarg d’un any, a reflexionar i redescobrir el do de la fe rebut en el baptisme.
Per tant, no es tractava d’ocupar-nos de la fe només un any, sinó, durant 
un any, de reflexionar-hi més que habitualment i redescobrir-ne la 
importància.

Ara, en el moment de cloure l’Any de Fe, podem fer una mica d’examen de 
consciència per veure si hem tingut en compte el que es pretenia en la 
convocatòria. D’entrada, el Sant Pare ens convidava a fer un exercici “de 
portes en dins”, això és, a conèixer més a fons la nostra fe. Per fer-ho 
se’ns recordava que la fe té una doble dimensió: la dimensió existencial 
(conèixer la fe amb el cor) i la dimensió intel·lectual (conèixer la fe amb el 
cap, amb la intel·ligència) per tal d’arribar a una adhesió més conscient i 
més vigorosa a la fe. L’Any de la Fe era “una invitació a una autèntica i 
renovada conversió al Senyor, únic Salvador del món”. I un segon exercici 
era “de portes enfora”, això és, transmetre la fe, amb la paraula i amb 
l’exemple. El Papa parlava del compromís eclesial més convençut en favor 
d’una nova evangelització per a “redescobrir l’alegria de creure i tornar a 
trobar l’entusiasme de comunicar la fe”.

Durant l’Any de la Fe es volia que els cristians fóssim més conscients que la 
fe, en primer lloc -i com subratlla el Catecisme de l’Església Catòlica- és una 
adhesió personal de l’home a Déu-el que més amunt n’hem dit conèixer la 
fe amb el cor-; però al mateix temps, i de manera inseparable, la fe és
també “assentiment lliure a tota la veritat revelada per Déu” -el que 
més amunt n’hem dit conèixer la fe amb el cap, amb la intel·ligència-. 
Aquestes dues dimensions de la fe, sant Agustí les resumeix en aquella 
cèlebre frase: “Crec per entendre i entenc per creure millor”. 

I durant l’Any de la Fe es volia que els cristians fóssim també més 
conscients de la necessitat imperiosa de transmetre la fe, per mitjà d’un 
testimoniatge de paraula però també amb un testimoniatge de vida 
que fos creïble.



I tot això, no només ho hem de fer un any, sinó que, òbviament, és una 
tasca de tota la vida. Per tant,no hi ha només un Any de la Fe sinó que cada 
any és Any de la Fe.

Seria bo, doncs, que aquests dies, quan tinguem un moment de calma, 
pensem en el que ens convidava a fer el Papa durant aquest Any de la Fe i
el que realment hem fet. Sigui quin sigui el resultat d’aquest “examen”
personal, sapiguem que som sempre a temps a esmenar el que convingui
perquè encara que l’Any de la Fe s’acabi avui, sempre, arreu i en tota 
circumstància som convidats a conèixer la fe amb el cor i amb el cap i a 
transmetre-la amb la paraula i amb l’exemple. 

El mossèn

______________________________________________________

AGENDA

INTENCIONS DE MISSES:  Dijous, dia 28: pels fills, néts i besnéts; 
dissabte, dia 30: pels difunts de la família Serra Muntal; diumenge, dia 
1 de desembre: pel poble de Viladrau.

PREGÀRIA DELS FIDELS: Diumenge, dia 24 de novembre, pregarem per 
Fernando Tolosa i Rosa Peipoch, difunts. 

INFORMACIONS

COL·LECTA “GERMANOR”: en la col·lecta del cap de setmana passat,  
destinada a les necessitats de l’Església diocesana, es van recollir 623,56 
euros. Moltíssimes gràcies.

ASSAIG DE CANTS: Dissabte vinent, dia 30, tornarem a repetir la sessió 
d’assaig de cants. Els dirigirà la Núria Medina, de 5 a 6 de la tarda,  a la 
rectoria. Tothom hi és convidat.   

ADVENT: Diumenge vinent, estrenarem l’any litúrgic amb el temps  
d’Advent. La corona d’Advent, la roba litúrgica de color morat, la no 
recitació del Glòria, els cants propis del temps d’Advent, la sobrietat en 
l’ornamentació de l’església i, sobretot, la referència a quatre grans 
personatges bíblics, Isaïes, Joan Baptista, Josep i la Verge Maria, serà, 
tot plegat, una bona ajuda per a viure aquesta primera etapa de l’any 
litúrgic com a preparació espiritual per a celebrar el Nadal, la primera 
vinguda del Fill de Déu i, alhora, per a esperar la segona vinguda de Crist a 
la fi del temps.    


