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«JO SÓC CREIENT, PERÒ NO PRACTICANT» 

De segur que aquesta frase «Jo sóc creient, però no practicant» l’hem 

sentit a dir moltes vegades, a gent que coneixem i a gent que no 

coneixem. És una frase que, normalment, vol significar que aquella 

persona que la diu creu en Déu -o té algun altre tipus de creença- 

però no té per costum anar a missa el diumenge. És una frase que 

redueix, equivocadament, el ser creient a l’anar missa. Ser creient, 

ser creient cristià, ser «creient practicant», és anar a missa i moltes 

coses més.  

Ho dèiem fa un parell de setmanes: la vida cristiana s’ha d’edificar 

sobre quatre pilars: una fe pensada, ens hem d’esforçar a conèixer 

la fe. Sant Agustí deia: «creu per a comprendre i comprèn per a 

creure». El Papa Francesc ha subratllat, com els seus predecessors, 

que hi ha d’haver diàleg entre fe i raó: «La fe no té por de la raó; al 

contrari, la busca i hi confia, perquè la llum de la raó i la de la fe 

provenen totes dues de Déu». El segon pilar una fe celebrada: el 

cristià és aquell que, juntament amb altres cristians, té el costum de 

trobar-se el diumenge i les grans solemnitats litúrgiques anuals amb 

els altres cristians per a celebrar l’Eucaristia; també procura rebre els 

altres sagraments. El tercer pilar és una fe viscuda: la fe no és 

només i principalment una doctrina sinó que és vida; adherir-nos de 

cor a Jesús i al seu missatge porta -o hauria de portar- a adoptar un 

estil de vida que sigui –o s’assembli- al de Jesús: pensar com Jesús, 

parlar com Jesús, fer com Jesús. I el quart pilar és una fe 

testimoniada: el creient cristià procura, amb la paraula i l’exemple,  

donar testimoni de la fe, s’esforça a ser coherent i, per tant, es 

comporta sempre com a cristià allà on sigui.  

Ja es veu, doncs, que ser creient cristià practicant és molt i molt més 

que anar missa el diumenge. Per això, els qui anem a missa el 

diumenge cal que, després, durant tota la setmana, tinguem present 

el que hem viscut en la celebració dominical.  

Ens hem d’acostumar d’anar «esculpint» de mica en mica la nostra 

vida segons els criteris que Jesús assenyala en l’Evangeli i fer-ho amb 



convicció, perquè ens agrada, perquè entenem que seguir les 

petjades de Jesús no ens empetiteix sinó que ens dignifica, perquè 

estem convençuts que el que ens proposa de fer Jesús, si ho fem, ens 

fa ser més propers a les persones que ens envolten i més amics de 

Déu. Pel Baptisme vam rebre el do de la fe, Déu va plantar en el 

nostre cor la llavor de la fe i depèn en gran part de nosaltres de posar 

totes les condicions perquè aquesta llavor pugui donar fruit. 

«Jo sóc creient, però no practicant», potser és   ºuna frase que, ben 

mirat, no vol dir gaire res, perquè el qui és creient de debò ha de ser 

també practicant, ha de desplegar, en la vida de cada dia, totes les 

conseqüències de la fe que diu que té.  

El mossèn 

_______________________________________________________ 

AGENDA 

INTENCIONS DE MISSES: dijous, dia 27: per Maria Font i 
Autonell; dissabte, dia 29: per Agustí Bellvehí i Esquís, difunt; 

diumenge, dia 30: pel poble de Viladrau.  
 

INFORMACIONS  
 

DIUMENGE, DIA 30 DE NOVEMBRE, COMENÇA L’ANY LITÚRGIC 

   
L’Any litúrgic es divideix en períodes de temps: temps d’Advent, temps de 

Nadal, temps de Quaresma, Setmana Santa i temps de Pasqua,  i temps de 
durant l’any.  
 

L’Any Litúrgic comença amb el temps d’Advent, les quatre setmanes abans 
de Nadal.  

 
Durant el temps d’Advent d’aquest any farem servir el leccionari dominical 

corresponent al cicle B.   
 
Els diumenges i les solemnitats no es permeten celebrar altres misses, ni 

les dels difunts. 
 

No es diu el Glòria. 
 
S’han d’utilitzar els instruments musicals amb moderació, per no anticipar la 

plena alegria de Nadal.  
 

Es poden posar flors  a l’altar també amb moderació, però més que al 
damunt, posar-les preferentment al voltant.  
 

El color dels vestits litúrgics del celebrant és el morat.  



 


