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UN EXERCICI D’ESTIU 

A l’estiu sembla que hi ha més temps per a dedicar-lo a coses que, 

durant la resta de l’any, no vaga de fer-les. Una d’aquestes coses és 

pensar, reflexionar. I l’exercici que podríem fer aquest estiu és 

pensar, reflexionar,  sobre el futur de la parròquia de Sant Martí de 

Viladrau. Com serà aquesta parròquia en un termini de deu anys? 

Com ens l’imaginem? Com funcionarà? Al capdavant de la parròquia, 

hi haurà un rector? Un grup de laics? Un home o una dona  designats 

pel senyor bisbe? Hi haurà pocs feligresos? N’hi haurà més que ara? 

Hi haurà missa cada dissabte i cada diumenge? N’hi haurà entre 

setmana, els dies feiners? Etc, etc.  A hores d’ara ja som «un petit 

ramat», però per pocs que siguem no podem restar indiferents al fet 

que les nostres parròquies es vagin buidant i que els nens i els joves  

-i també els matrimonis joves i no tan joves- no participin 

pràcticament mai de la vida de la parròquia.   

Aquest exercici que, com a tema de conversa,  el podem fer, 

juntament amb altres persones, no és pas temps perdut perquè ens 

permet prendre una consciència cada vegada més viva d’un tema del 

qual es parla molt avui en ambients eclesiàstics i, sobretot, en els 

documents que ha escrit el Papa Francesc i en la seva predicació 

habitual. El tema és l’evangelització, la necessitat d’implicar-nos tots 

plegats, tots els batejats, en l’esforç de portar l’Evangeli arreu;  a fer 

que cada un de nosaltres, individualment, i també cada parròquia, 

cada diòcesi, cada grup de cristians «s’orienti completament a la 

missió», escriu el Papa en l’exhortació apostòlica «La joia de 

l’Evangeli». I això vol dir, continua dient el Papa: «tenir una 

disposició permanent de portar a altres persones l’amor de Jesús», 

fer arribar a tothom el primer anunci, l’anunci principal de la fe, que 

el Papa Francesc formula així: «Jesucrist t’estima, va donar la vida 

per salvar-te, i ara viu al teu costat cada dia, per il·luminar-te, per 

enfortir-te, per alliberar-te».  

Pensar, reflexionar sobre el futur immediat de la parròquia és 

important per anar preparant aquest futur, perquè, quan arribi, no 

se’ns tiri a sobre de cop o ens trobi amb els braços plegats. Hem 

d’imaginar  per a les nostres parròquies -encara que no sapiguem res 



segur- coses diferents de les que estem fent perquè com sabem i 

veiem tots, el món, la societat, està en canvi constant, uns canvis 

que no sempre són positius, però que són canvis reals i cal intentar 

entendre’ls per a no quedar-nos al marge del tren de la història. Els 

apòstols, després de la Resurrecció de Jesús, es van llençar al carrer 

a predicar la Bona Nova, es van anar organitzant, van tenir victòries i 

fracassos,  van ser acollits però també van ser rebutjats... i gràcies al 

seu treball, al seu testimoniatge, el cristianisme, la fe cristiana, ha 

arribat fins a nosaltres.  

Si considerem que la fe cristiana val la pena, si ens sap greu que es 

vagi perdent, hem d’imaginar què podem fer perquè arribi a ser 

acceptada, acollida  –no imposada!- a les noves generacions. Per això 

és tan útil imaginar el futur i, sobretot, preparar-nos perquè estiguem 

a punt quan aquest futur arribi.  

El mossèn 

_______________________________________________________ 

AGENDA 

INTENCIONS DE MISSES: dilluns, dia 25: pels difunts de la parròquia; 

dimarts, dia 26: per la intenció del qui ha fet l’almoina; dimecres, dia 

27: per la intenció del qui ha fet l’almoina; dijous, dia 28: pels difunts 

de la parròquia; divendres, dia 29: per la intenció del qui ha fet 

l’almoina; dissabte, dia 30: per Mn. Ramon Homs i Franch, difunt; 

diumenge, dia 31: pel poble de Viladrau.  

INFORMACIONS 

MISSA EN ELS DIES FEINERS DURANT EL MES DE SETEMBRE 

Recordem que, en els dies feiners, al setembre, hi haurà missa fins 

al dia 11 de setembre inclòs. Després, només n’hi haurà els 

dijous, a l’hora habitual. 

 

«L’evangelització demana que tots comptem amb tots, que totes les sensibilitats dels 

germans en la fe se sentin acollides i  compreses a la casa del Pare, que no trenquem 

la canya esquerdada. Tots hem de fer un esforç renovat d’aproximació i de servei: els 

bisbes amb els preveres, els religiosos i tot el poble de Déu, els preveres amb el laïcat; 

tots plegats amb els catòlics menys practicants, amb els qui cerquen la veritat i amb 

els no creients»  

 (Cf. Els Bisbes de Catalunya, Creure en l’Evangeli i anunciar-lo amb nou ardor, 2007) 


