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SER MISSIONERS 

Segurament que tots sabeu que el Papa Francesc, el proppassat 24 de 

novembre, va publicar una exhortació apostòlica que porta per títol: La joia 

de l’Evangeli. És un text força llarg, de 210 pàgines, que cal anar llegint a 

poc a poc perquè hi ha molta «teca». Avui, voldria presentar una de les 

primeres planes d’aquesta exhortació apostòlica, és la que es troba en el  n. 

15, i diu així:  

«Joan Pau II ens va invitar a reconèixer que “és necessari mantenir viva la 

sol·licitud per l’anunci” als qui estan allunyats de Crist, “perquè aquesta és 

la tasca primordial de l’Església”. L’activitat missionera “representa encara 

avui dia el major desafiament per a l’Església” i “la causa missionera ha de 

ser la primera”. Què passaria si ens prenguéssim  realment de debò 

aquestes paraules? Simplement reconeixeríem que la sortida missionera és 

el paradigma de tota l’obra de l’Església. En aquesta línia, els bisbes 

llatinoamericans van afirmar que ja “no podem quedar-nos tranquils en 

espera passiva als nostres temples” i que fa falta  passar “d’una pastoral de 

mera conservació a una pastoral decididament missionera”.  Aquesta tasca 

continua essent la font de les majors alegries per a l’Església: “Hi haurà 

més goig al Cel per un sol pecador convertit que per noranta-nou justos que 

no necessiten convertir-se” (Lc 15,7)».  

El text del Papa és clar, i no cal fer-hi cap comentari. Només subratllar allò 

que, segons el Papa, sembla imprescindible de fer. El Papa Francesc cita en 

primer lloc algunes frases molt entenedores de  l’encíclica del Papa Joan Pau 

II, La missió del Redemptor, de l’any 1990. Noteu que es tracta, segons el 

Papa, d’anunciar, de portar l’Evangeli, als qui «estan allunyats de Crist» i 

que això és «la tasca principal de l’Església» i que aquesta tasca és «la font 

de les majors alegries per a l’Església». Per tant, cal que mirem més enllà 

de les quatre parets del temple, cal que anem, com diu sovint el Papa 

Francesc, cap a les «perifèries».  

Aquesta tasca d’anunciar l’Evangeli als qui estan allunyats de Crist -

l’activitat missionera- és «el major desafiament per a l’Església». Per tant, 

anunciar Crist no és sols un repte sinó el major dels reptes que tenim. Ens 

caldrà, doncs, molta pregària i molt coratge per entomar aquest gran repte.  

El Papa insisteix també que la «sortida missionera» -l’activitat missionera- 

és el model de tota l’obra de l’Església. Això ja ens ho havia dit Pau VI quan 

va escriure, l’any 1975, que «l’Església existeix per a evangelitzar»  i que  



«evangelitzar és la gràcia i la vocació pròpia de l’Església, la seva identitat 

més profunda». 

El Papa Francesc acaba dient que no ens podem quedar asseguts en els 

nostres temples, esperant que la gent vingui, sinó que cal anar-los a 

buscar, és el que ell diu: «passar d’una pastoral (d’una activitat apostòlica) 

de conservació (de quedar-nos amb el que tenim) a una pastoral missionera 

(intentar anar a buscar els qui no hi són)».   Ho sabrem fer?  

El mossèn 

_________________________________________________ 

AGENDA 

INTENCIONS DE MISSES: dijous, dia 30: pels difunts de la 

parròquia; dissabte 1 de febrer: per Jaume Masvidal i Planas, 

difunt; diumenge, dia 2: pel poble de Viladrau.  

INFORMACIONS 

DEFUNCIÓ: el proppassat dia 15 de gener, a les quatre de la tarda, 

a l’església parroquial es va celebrar la missa exequial per Joan 

Masvidal i Pagès, de 79 anys d’edat, natural de Viladrau i veí de 

Barcelona. Reposi en pau.  

DEFUNCIÓ: el proppassat dia 17 de gener, a dos quarts d’onze del 

matí, a l’església parroquial es va celebrar la missa exequial per 

Josep Busquets i Burniol, de 85 anys d’edat, natural i veí de 

Viladrau. Reposi en pau.   

ESGLÉSIA DE LA PIETAT: s’han recollit 105,00 euros. Algú va fer 

malbé la caixeta on els fidels dipositen els diners, però ara ja torna a 

estar arreglada.  

COL·LECTES MISSES EXEQUIALS:en les col·lectes de les misses 

exequials dels dies 15 de gener i 17 de gener es van recollir       

79,27 euros i 61,70 euros, respectivament. Com sempre, 

d’aquestes quantitats en farem les tres parts habituals: misses pels 

difunts de la parròquia; Càritas/Mans Unides; i obres parroquials.  

RECOLLIDA D’ALIMENTS PER A CÀRITAS: a última hora van 

arribar més coses: arròs, 2 kg; sucre, 2 Kg; pasta 1 kg; cafè, 250 

grams; almívar, 6,250 kg. El total d’aliments recollits, doncs, puja 

una mica més: són 351,361 kg.  

 



 


