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L’EVANGELI RENOVA LA VIDA 

La fe cristiana, ben entesa, no és com un abric, un jersei o una 

americana que es pot posar i treure segons el temps que fa. La fe 

cristiana, ben entesa, forma -i ha de formar part- essencial de la 

nostra vida. Per tant, no es pot ser cristià a estones o a temporades; 

més aviat n’hauríem de ser sempre i en tota circumstància.   

Tenir fe, fe cristiana, no és solament donar un sentit religiós o 

espiritual a la vida (això hi ha molta gent no cristiana i d’altres 

religions que també ho fan) sinó alimentar i renovar aquesta vida fent 

cas de l’Evangeli de Jesús. Creure en l’Evangeli fa viure d’una altra 

manera, és mirar-se les coses amb els ulls de Jesús, és pensar com 

Jesús, és parlar com Jesús, és actuar com Jesús. És preguntar-se, 

davant de qualsevol situació: què faria Jesús si fos en el meu lloc, i 

actuar en conseqüència.  

El cristià vertader -ja ho sabeu de sobres- no és solament el que va a 

missa, el qui compleix el precepte dominical, sinó aquell que, 

justament perquè va a missa, sent l’obligació -i també la joia!-  de 

comportar-se, en la vida de cada dia, d’una manera que sigui el 

màxim de conforme amb l’Evangeli. Cal mantenir sempre en una 

tensió sana els dos pols de la vida cristiana: la pregària i l’acció; la 

celebració dels sagraments i la pràctica de la caritat; l’amor a Déu i 

l’amor al proïsme; la recerca de Déu i el compromís d’humanitzar la 

societat; la fe i les obres.  

Fixem-nos que l’expressió «catòlic practicant» l’hem reduïda, 

equivocadament, a un dels dos pols. Per «catòlic practicant» 

acostumem a entendre aquell cristià que va a missa el diumenge. En 

canvi, hauríem  de tenir present que “catòlic practicant” també vol dir 

aquell que fa bones obres, aquell que s’esforça a renovar la seva vida 

d’acord amb l’Evangeli de Jesús. La pràctica cristiana no es redueix al 

que fem a dins de l’església sinó també al que hauríem de fer a fora, 

a casa, en el treball, en el lleure... inspirant-nos, com hem dit, en el 

que feia Jesús.  



Ja s’entén, doncs, que ser cristià no és donar una capa de «vernís 

religiós» a la nostra vida, sinó renovar la vida començant per dins, 

pel cor, pel nostre interior, per tal d’anar-la ajustant cada dia més al 

que ens demana l’Evangeli. I en aquesta tasca no hi reeixirem pas 

sempre, ens entrebancarem moltes vegades, sovint serem lluny 

d’assolir el que ens hem proposat, sovint ens podran retreure -els qui 

s’ho miren des de fora- que no som prou coherents amb allò que 

diem que creiem. Per això és propi del cristià de reconèixer les seves 

mancances. Som pecadors. Però el més important és continuar fent 

camí, amb constància, amb esforç, sota el guiatge de l’Esperit Sant, i 

essent conscients que és un camí que val la pena de seguir-lo.         

El mossèn 

_______________________________________________________ 

AGENDA: 

INTENCIONS DE MISSES: dijous, dia 22: per Joan Busquets i 

Busquets, difunt; dissabte, dia 24: per Josep Busquets i Burniol, 

difunt; diumenge, dia 25: pel poble de Viladrau. 

FORMACIÓ CRISTIANA PER A ADULTS: com que ens vam oblidar 

d’anunciar-ho la setmana passada, ho fem avui, per deixar-ne constància. 

La trobada de formació serà dissabte, dia 17 de gener, a les 18,15 h. (a un 

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

INFORMACIONS 

CONCURS DE DIBUIXOS DE PESSEBRES: el major nombre de vots, i per 

tant, el primer premi ha estat per a la Mireia  Rabionet; en el segon i el 

tercer premi hi ha hagut empat de vots entre l’Erola Gol i la Gisela 

Santacreu. Donem les gràcies a tots els qui heu tingut interès per mirar-

vos el dibuixos i després votar el dibuix que us ha agradat més. Hi ha hagut 

un gran nombre de vots. La mainada han estat contents i les catequistes 

també.  

PÀGINA WEB DE LA PARRÒQUIA: Una vegada a l’any donem el resultat 

de les visites a la pàgina web de la parròquia. Segons les dades 

estadístiques que ens han fet arribar, l’any 2014 el nombre de visites va ser 

de  3.613. Menys que el 2013, que van ser de 4.084. El nombre de visites 

per mesos és el següent: gener: 424; febrer: 213;  març: 269; abril: 322;  

maig: 380; juny: 231; juliol: 356; agost: 233; setembre: 305; octubre: 

319; novembre: 314;  desembre: 247.    

 



 

   


