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LA CARA AMABLE DE LA NOTÍCIA (1) 

En un dels documents principals del Concili Vaticà II (1962-1965), hi ha 

unes paraules que al seu moment van ser molt comentades i que, encara 

avui, no han perdut gens la seva actualitat. Són aquestes: «Joies i 

esperances, tristeses i angoixes dels homes d’avui, dels pobres sobretot i de 

tots els qui sofreixen, són també les joies i esperances, les tristeses i 

angoixes dels deixebles de Crist, i no hi ha res de veritablement humà que 

no hagi de trobar eco en els seus cors». Per tant, segons el Concili, com a 

persones i persones cristianes ens hem d’interessar per tot el bo i no tan bo 

que passa en el nostre món.  

Aquest mes d’agost passat en el món han succeït fets rellevants dels  quals 

els mitjans de comunicació social se n’han fet ressò. En triarem tres, tres 

notícies que han estat importants i ens fixarem en la seva «cara amable». 

Avui parlarem d’una d’aquestes tres notícies  i més endavant de les altres 

dues.     

El dimecres dia 13 d’agost els mitjans de comunicació informaven de la 

mort del missioner espanyol, P. Miguel Pajares, toledà, de 75 anys, 

repatriat des de Libèria feia sis dies, que no va poder resistir l’ebola, el virus 

que causa tants morts i que, de moment, ha esdevingut una epidèmia 

sense control (més de 1.427 persones mortes i 2.615 d’infectades, segons 

el diari del dia 27 d’agost). El P. Miguel ha estat el primer europeu que ha 

mort a conseqüència d’aquesta epidèmia. La notícia va desvetllar una certa 

polèmica, tant en els mitjans de comunicació com en les converses de la 

gent. El punt calent de la polèmica era preguntar-se si, atès l’alt cost 

econòmic de la repatriació d’aquest missioner, amb poques esperances de 

vida, calia fer aquest trasllat o no fer-lo i qui havia de pagar les despeses. 

Com sempre, d’opinions n’hi van haver per a tots els gustos, i no és pas 

aquí el lloc de reproduir-les.  

Nosaltres, aquí, ens volem fixar en la «cara amable», en la part positiva 

d’aquesta notícia i aquesta cara amable és la reflexió que alguns 

periodistes, amb motiu d’aquesta mort,  han fet sobre la tasca humanitària 

dels missioners i missioneres, en aquest cas catòlics, a l’Àfrica. Un d’aquests 

periodistes ha escrit: «Feia dècades que el P. Pajares servia l’Àfrica i, quan 

es va desencadenar la pitjor epidèmia del virus de la història, ell i el seu 

equip tampoc no van voler marxar. Com ell, milers de religiosos dediquen la 

vida als altres al continent africà, i quan la guerra, la fam o les malalties 

arriben, ells són els únics que no se’n van». Aquesta constatació és molt 



important de tenir-la present, sobretot quan en moltes converses o tertúlies 

de ràdio es tendeix només a subratllar la cara fosca del cristianisme i de 

l’Església. I un altre testimoni, aportat pel mateix periodista:  «Sor Angelina 

Santagiuliana, monja italiana, va obrir les portes de la seva església de 

Bouca, al nord de la República Centreafricana, als qui fugien de les 

matances d’aquells dies a la ciutat ». Aquesta monja no es va moure del lloc 

i va salvar tres mil persones, la majoria dones i nens. Els soldats la van 

amenaçar amb aquestes paraules: «Si demà aquesta gent continua aquí, 

cremarem l’església i us matarem a tots». Quan es va preguntar a aquesta 

monja: «Per què no vas fugir, aquella nit?», ella va respondre: “On me 

n’hauria d’anar, si formo part d’això?». 

Donem gràcies a Déu que en l’Església hi hagi homes i dones com el P. 

Miguel i la monja Sor Angelina. Ells dos són «la cara amable» de la notícia.  

El mossèn 

_____________________________________________________________________ 

 DIA 8 DE SETEMBRE: FESTA DEL NAIXEMENT DE LA VERGE MARIA 

FESTA MAJOR DE VILADRAU 

Dilluns, dia 8, a les 12 del migdia, Missa solemne en honor de la Verge Maria.   

És la festa litúrgica popularment coneguda com la festa de les Marededéus trobades: 

Núria, Gleva, Meritxell, Erola, Montgrony, Claustre,  Queralt, Tura, etc. En plena Festa 

Major, recordem-nos de la Mare de Déu i demanem-li que intercedeixi per cadascun 

de nosaltres i per totes les famílies de Viladrau. 

Dimarts, dia 9: a les 10 del matí, Missa en sufragi dels difunts de la parròquia.  

Pregarem especialment pels qui han mort des del setembre passat i fins el dia d’avui: 

Jaume Masvidal i Planas; Agustí Bellvehí i Esquís; Tecla (Montserrat) Jordán i 

Cruz; Justa Alarcón i Campos; Joan Masvidal i Pagès; Josep Busquets i Burniol; 

Maria Font i Autonell; Ramon Pagès i Morera; Josefa Prat i Morera; Amadeu 

Creus i Suñé; Maria Eulàlia Trias i Vidal de Llobatera. Reposin en pau.    

MISSA DIES FEINERS: Recordem que amb la missa de  dijous, dia 11 de setembre, a 

les 19, 35 hores (dos quarts de vuit del vespre i cinc minuts)  posarem el punt final 

a la celebració de misses els dies feiners, com hem fet durant tot l’estiu.  D’ací en 

endavant, només hi haurà missa els dijous, els dissabtes i els diumenges i festes de 

precepte.   

AGENDA:  

INTENCIONS DE MISSA: Dilluns, dia 8: pel poble de Viladrau; dimarts, dia 9: pels 

difunts de la parròquia; dimecres, dia 10: per la intenció del qui ha fet l’almoina; 

dijous, 11: per la intenció del qui ha fet l’almoina; dissabte, dia 13: per Jaume 

Masvidal i Planas, difunt; diumenge, dia 14: pel poble de Viladrau.   FORMACIÓ 

CRISTIANA PER A ADULTS: Dissabte, dia 13 de setembre, a les 18,15 (a un quart 

de set de la tarda), a la rectoria. Tothom hi és convidat. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


