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EL «PRIMER ANUNCI» 

Abans de dir res més aclarim que,  per la gran majoria de persones, 

la paraula «anunci» fa referència a les imatges que ens proposa la TV 

intentant persuadir-nos que comprem tal o tal altre producte o bé als 

missatges publicitaris que trobem en les pàgines dels diaris o revistes 

o en cartells que s’exposen públicament.  

Aquí, la paraula «anunci» vol dir una altra cosa. Dient «primer 

anunci» ens referim simplement al missatge més essencial, més bàsic 

de la fe cristiana, que trobem formulat en algunes pàgines del Nou 

Testament. Ens referim al nucli fonamental, principal, de la fe.     

Avui dia, en l’àmbit eclesial, es parla molt del «primer anunci» perquè 

tots plegats ens hem adonat que els esforços per a transmetre la fe 

cristiana sovint cauen en sac foradat perquè els destinataris, tot i que 

sovint són batejats, no tenen una experiència bàsica de fe, no s’han 

trobat amb Jesucrist i no s’hi han adherit de cor. Podríem dir que són 

cristians de nom, però sense tenir consciència plena de ser-ne i del 

que això significa. A aquest tipus de cristià els ve de nou tot: que 

s’hagi d’anar a missa el diumenge, que per Quaresma s’hagi de fer 

dejuni, que s’hagi de batejar els fills, que es bo demanar religió a 

l’escola, que s’hagi de viure amb senzillesa, que no es poden fer 

trampes, que s’hagi de tenir un cor caritatiu, que s’hagi de fomentar 

la vida comunitària, etc.  

Davant d’aquest panorama, que és més extens del que a vegades 

pensem, cal començar de nou. I començar de nou vol dir no donar 

per suposat que les persones, encara que estiguin batejades, ja 

saben de què es tracta la fe cristiana. Per això cal que, primer de tot 

nosaltres tinguem clar quin és el «primer anunci» i que, al mateix 

temps,  emprenguem, tots, una nova manera de fer que doni prioritat 

al «primer anunci», és a dir, que sapiguem explicar, amb la paraula i 

el nostre exemple, el nucli fonamental, principal, de la fe, el més 

elemental de la fe, sobretot a les noves generacions, i a tothom qui el 

vulgui escoltar.  



El Papa Francesc, en la seva exhortació apostòlica «La joia de 

l’Evangeli», ens ha regalat un exemple del que seria el «primer 

anunci» i que ell, el Papa, formula així: «Jesucrist t’estima, va donar 

la vida per salvar-te, i ara és viu al teu costat cada dia, per 

il·luminar-te, per enfortir-te, per alliberar-te».   

Tots som convidats a escoltar aquest «primer anunci»  i som 

convidats a reflexionar sobre el seu significat. I és clar, tot anunci 

demana una resposta. Quina donarem? 

El mossèn 

AGENDA 

INTENCIONS DE MISSES: dijous, dia 23: per la intenció del qui ha fet 

l’almoina; dissabte, dia 25: per Elisabet  Sallés, difunta; diumenge, dia 26: pel 

poble de Viladrau. 

INFORMACIONS 

DEFUNCIÓ: El proppassat dia 8 d’octubre, a l’església parroquial, a les 11 del matí, es 

va celebrar  la missa exequial per Rosa Bayés i Clos, de 98 anys, natural de Seva i 

veïna de Vallirana.   

FIRA DE LA CASTANYA: amb motiu de la 20na. edició de la Fira de la castanya, la 

parròquia ha editat un punt de llibre amb una excel·lent fotografia del campanar de 

l’església parroquial i un breu text en el qual es convida, als qui entrin a l’església, a 

reposar, estar en silenci, resar.... Deixarem el punt de llibre a sobre la tauleta de 

l’entrada de l’església i així tots els qui vulguin es podran endur cap a casa un petit 

record de Viladrau.    

CATEQUESI D’INICIACIÓ CRISTIANA D’INFANTS: Vam començar el curs el 

proppassat dijous, dia 9.  Hi ha dos grups: els més petits, que són cinc; i el grup que 

rebrà la primera comunió aquest any, que també són cinc. Els catequistes són la 

Conxita, la Mercè, la Joana i el mossèn. Tornem a demanar que pregueu pels 

catequistes i per aquesta mainada, perquè els uns sapiguem transmetre bé la fe i els 

altres, la mainada, l’acullin amb goig i profit. 

FORMACIÓ CRISTIANA PER A ADULTS: farem la sessió el dissabte, dia 25, a les 

18,15h (un quart de set del vespre), a la rectoria. Tothom hi és convidat.     

PLA DIOCESÀ DE PASTORAL: a sobre la tauleta de l’entrada de l’església hi ha 

alguns exemplars del Pla Diocesà de Pastoral del Bisbat de Vic 2014-2019. Si us agrada 

llegir, seria bo que n’agaféssiu un exemplar. Recordem que un pla és com un «full de 

ruta», «un mapa», que indica cap on hauríem d’anar tots plegats a l’hora de planificar 

o programar la “vida” de la parròquia, això és, les accions apostòliques que caldria dur 

a terme cada any.        


