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OPINIONS DEL PAPA FRANCESC, ABANS DE SER PAPA 

El Papa Francesc té bona premsa.  Desvetlla arreu moltes simpaties i una 

gran esperança. Les seves paraules són escoltades o llegides amb interès 

per gent ben diversa. Això explica que en poc temps han aparegut alguns 

llibres que parlen del Papa Francesc. Un d’aquests llibres porta per títol 

«Sobre el cel i la terra». Es tracta d’un diàleg entre Jorge Bergoglio -el futur 

Papa Francesc- i el rabí Abraham Skorka sobre els temes més diversos: 

Déu, els ancians, la dona, la ciència, els diners, etc.  A la portada del llibre 

es diu: «Les opinions del Papa Francesc». Això no és ben exacte perquè 

quan es va escriure aquest llibre el Papa Francesc encara no havia estat 

elegit Papa. Oferim un petit tast d’aquest llibre, unes quantes frases 

extretes de les  222 pàgines que conté. És un exercici que pot fer tothom.  

«Dialogar implica una acollida cordial i no una condemna prèvia. Per 

dialogar s’han de saber abaixar les defenses, obrir les portes de casa i oferir 

calidesa humana».  

«A l’home, li dic que no conegui Déu només de sentir-ne parlar. El Déu viu 

és el que veurà amb els seus ulls, dins del seu cor». 

«La vida cristiana també  és una mena de competició atlètica, de pugna, de 

cursa, en la qual hem de desfer-nos de les coses que ens separen de Déu». 

«Déu es fa sentir al cor de cada persona».  

«El contingut d’una fe religiosa és susceptible de ser aprofundit pel 

pensament humà, però quan aquest aprofundiment entra en col·lisió amb 

l’herència (la revelació rebuda) és heretgia».  

«Quan algú és autosuficient, quan té totes les respostes per a totes les 

preguntes, és una prova que Déu no és amb ell».  

«Quan els actes litúrgics van lliscant cap a esdeveniments socials, perden 

força. Un exemple és la celebració del matrimoni, que en algun cas un es 

pregunta què hi ha de religiós en aquesta cerimònia».  

«Si una persona no té cura del seu germà, no pot parlar amb el Pare del 

seu germà, amb Déu».  

«No perdeu de vista cap a on aneu i tingueu cura de no amenitzar massa el 

camí, perquè aleshores us entusiasmareu i us oblidareu de la meta».  



«L’Església catòlica és tot el poble fidel de Déu, inclosos els sacerdots». 

«L’Església defensa l’autonomia de les qüestions humanes. (...) El que no és 

bo és el laïcisme militant, que adopta una posició antitranscendental o 

exigeix que la religió no surti de la sagristia». 

«El que degrada el pobre és no tenir aquest oli que l’ungeixi de dignitat: la 

feina».  

«Els pobres són el tresor de l’Església i cal tenir-ne cura. I si no tenim 

aquesta visió, construirem una Església mediocre, tèbia, sense força».  

«Pot passar que hi hagi menys gent a les esglésies, però hi ha una 

purificació del compromís».  

I podríem anar continuant. Si en teniu ocasió, llegiu aquest llibre perquè és 

de lectura agradable i, no cal dir, instructiva per a la consciència cristiana. 

El mossèn 

____________________________________________________________ 

AGENDA: 

INTENCIONS DE MISSES: dilluns, dia 21: pels difunts de la 

parròquia; dimarts, dia 22: per la intenció del qui ha fet 

l’almoina; dimecres, dia 23: pels difunts de la parròquia; dijous, 

dia 24: per Ramon Pagès, difunt; divendres, dia 25: per Jaume 

Sagalés, difunt; dissabte, dia 26: per Mn. Ramon Homs i Franch, 

rector de Viladrau, en el quart aniversari de la seva mort; 

diumenge, dia 27: pel poble de Viladrau.  

INFORMACIONS 

CURSET D’ESTIU AL SEMINARI DE VIC: Els proppassats dies 8, 9 i 10 

de juliol, en el Seminari de Vic, es va fer un curset sobre la «nova 

evangelització», és a dir, sobre la necessitat urgent que l’Església 

esdevingui missionera per tal que la fe cristiana arribi a tothom. En aquest 

curset, el dimecres, hi van participar tres persones de Viladrau. Ens 

n’alegrem i els agraïm que es desplacessin fins a Vic.   

COMPTES DE LA PARRÒQUIA: En un full adjunt trobareu els comptes de 

la parròquia corresponents al segon trimestre del 2014. Agraïm la vostra 

generositat i el vostre suport a les tasques de la parròquia. Fent públics els 

comptes de la parròquia complim el que va establir el Concili Provincial 

Tarraconense (1995):«que es doni informació als fidels, de manera 

habitual, de la gestió econòmica de l’Església a tots els nivells, informació 

que ha de ser clara i transparent».   



 

 

 

 

 

 

 

 

 


