
PARRÒQUIA DE SANT MARTÍ DE VILADRAU 

FESTA DE LA DEDICACIÓ DE LA BASÍLICA DEL LATERÀ -CICLE A- 

-9 de novembre del 2014- FULL PARROQUIAL n. 254  

 

DEL «PRIMER ANUNCI» A FER DEIXEBLES MISSIONERS 

Fa tres setmanes que, en aquest full parroquial, vam parlar del «primer 

anunci», entenent per «primer anunci», no pas els missatges publicitaris de 

la ràdio, la TV, el diari, o de les tanques de publicitat, sinó el missatge més 

essencial, més bàsic de la fe cristiana; el nucli fonamental, principal de la 

fe, adreçat els qui no coneixen Jesucrist o s’han allunyat d’Ell.  

Per què parlem de «primer anunci»? Perquè constatem fets com aquests: 

actualment, en els nostres pobles, els cristians som minoria enmig d’un 

gran nombre de persones que o bé han abandonat la fe o bé es confessen 

no creients. Constatem, també, que molts batejats tenen un coneixement 

molt prim de Jesús i de l’Evangeli o que no han fet l’opció personal de ser 

cristians. I constatem que en un context d’aquestes característiques no està 

assegurada la transmissió de la fe cristiana a les noves generacions; i, 

d’altra banda, reconeixem que estem poc o gens preparats per a anunciar 

l’Evangeli tant als qui no són cristians com als batejats que no coneixen ni 

les beceroles de la fe. És una situació totalment nova, que del nostre record 

no havíem vist mai i ara no sabem ni com posar-nos-hi per a donar-hi 

resposta.  

Tanmateix, anunciar l’Evangeli és la «tasca primordial de l’Església», el 

«major desafiament per a l’Església», és el «paradigma (model) de tota 

obra de l’Església», ens ha dit recentment el Papa Francesc. Dos textos del 

Concili Vaticà II, escrits ja fa cinquanta anys, ens ho recordaven de manera 

claríssima: «L’Església pelegrina és missionera per la seva mateixa 

naturalesa» i  «Enviada per Déu als gentils a ésser sagrament universal de 

salvació, l’Església, per les íntimes exigències de la seva pròpia catolicitat, 

obedient al precepte del seu Fundador, s’esforça a anunciar l’Evangeli a 

tothom».  L’Església, tots els batejats, doncs, hem de portar l’Evangeli als 

qui no coneixen Jesucrist o els qui l’han deixat de banda per tal que, 

aquests, puguin arribar a ser deixebles missioners de Crist. 

Tots hem de prendre consciència  que l’anunci de l’Evangeli amb la finalitat 

de convertir-se a Déu i adherir-se de cor a Jesucrist  i al seu Evangeli és la 

primera i principal activitat de l’Església, la seva raó de ser. I, per tant, és 

també la primera i principal activitat d’una parròquia, la seva raó de ser.      

Els entesos diuen que el «primer anunci» consisteix en parlar del Déu que 

s’ha donat a conèixer i es dóna a conèixer en Jesucrist i crida tothom a la 

conversió, a la fe i a la vida eterna.  



Per això hi ha qui ha definit el «primer anunci» com «Un anunci breu i 

intens de la Bona Nova, precedit i acompanyat d’un testimoni de vida el 

més coherent possible, que té la facultat de propiciar l’obertura del cor 

humà a Jesucrist». El «primer anunci», doncs, demana, almenys dues 

accions: parlar clarament de Déu, de l’Evangeli i de Jesucrist als qui el 

desconeixen i acompanyar la paraula amb el testimoni de vida, amb 

l’exemple de vida.   

Un cop escoltat i acollit el «primer anunci», hom hauria d’estar disposat a 

començar un procés d’iniciació cristiana en el qual, progressivament, es va 

entrant en les quatre dimensions principals de la fe cristiana: el 

coneixement de la fe; la celebració de  la fe en els sagraments, sobretot, en 

l’Eucaristia; la vivència de la fe, l’estil de vida que ha d’adoptar el qui s’ha 

convertit a Déu i s’ha adherit a Jesucrist; i donar testimoni, amb paraules i 

l’exemple, de la fe. És cuidant aquestes  quatre dimensions que hom arriba 

a ser deixeble missioner, és cuidant aquestes quatre dimensions que hom 

esdevé un veritable «cristià practicant».   

El mossèn 

_______________________________________________________ 

AGENDA 

INTENCIONS DE MISSES: dimarts, dia 11: pel poble de Viladrau; dijous, dia 13: 

per Maria Font i Autonell; dissabte, dia 15: per Martí Ordeig, difunt; diumenge, 

dia 16: pel poble de Viladrau.  

FORMACIÓ CRISTIANA PER ADULTS: farem la trobada el dissabte, dia 15 de 

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

convidat. 

FESTA DEL PATRÓ DE LA PARRÒQUIA, 
SANT MARTÍ DE TOURS, BISBE (315-397) 

A les 12,30h, missa presidida per Mn. Lluís Bonet, rector de la parròquia de la 

Sagrada Família de Barcelona, i concelebrada pels capellans de les parròquies 

veïnes, com és costum de fer cada any. A més de la missa solemne en honor del patró, 

aquest dia l’Ajuntament homenatja a la gent gran i la parròquia s’uneix joiosament a 

aquesta prova de gratitud i d’estima. 

Com hem fet altres anys, després de la missa, es repartirà una estampa de sant Martí. 

Enguany és una fotografia de la imatge del sant que hi  ha a la fornícula de la nau 

lateral de migdia de l’església parroquial.    

PORTA DE L’ESGLÉSIA PINTADA: suposem que tots us haureu fixat que s’ha fet 

pintar la porta de l’entrada principal de l’Església. És del mateix color que hi havia anys 

enrere, abans de ser pintada del color que estàvem a acostumats a veure-la fins ara.   

 


