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DIVERSITAT I UNITAT 

 

Vivim en una societat plena de contradiccions, i és important adonar-
nos-en per tal d’actuar en conseqüència. D’una banda estem 

immergits en un ambient on hi ha un pluralisme de valors, això és, hi 
ha diferents maneres  d’entendre el que és més valuós o millor, el 

què està bé i el que no ho està. Aquest pluralisme, que és inevitable,  

per uns és un alliberament i s’hi troben bé; per altres, en canvi, és un 
patiment perquè els fa trontollar, no acaben de veure amb claredat 

què és valuós i que no ho és, que és bo i que no ho és, perquè la 
impressió general és de «tants caps, tants barrets».  

 
D’altra banda, i en sentit contrari, estem assistint a nivell mundial a 

un desig generalitzat  de trobar uns valors mínims i vàlids per a 
tothom –universalitzables, es diu- que permetin assegurar una 

convivència pacífica entre les diverses nacions,  cultures i religions. 
En la llista d’aquests valors mínims que tothom hauria d’acceptar per 

tal de salvaguardar el bé comú s’hi posa la llibertat, la pau, la 
tolerància, la solidaritat, la dignitat, el respecte al medi ambient, etc. 

Tot de paraules importants el contingut de les quals, a la pràctica, 
costa molt de concretar.   

 

Crec que aquest mateix fenomen s’està produint en l’àmbit de 
l’Església. D’una banda, es demana i es desitja que en l’àmbit eclesial 

hi hagi pluralisme, diversitat. El Concili Provincial Tarraconense 
(1995), es va fer ressò d’aquesta aspiració tot afirmant que «cal 

reconèixer i acceptar la pluralitat interna (de l’Església) que ens 
enriqueix recíprocament: l’Església és una i pluriforme, no pas 

monolítica». En el Pla Diocesà de Pastoral del bisbat de Vic (2014-
2019), el bisbe de la diòcesi també fa referència al pluralisme: «El qui 

porta l’Església és l’Esperit Sant i Ell és l’Esperit de la comunió i la 
unitat en la diversitat i la pluralitat».  

 
D’altra banda, hi ha també un desig de trobar-nos tots plegats, 

almenys, en allò que és més essencial. Hi ha com una consciència, 
explícita i implícita, que hi ha uns valors que són innegociables. El 

Concili Provincial Tarraconense ho expressava així: «L’objectiu comú 

és -sense sentir-se superiors els uns als altres- caminar vers la 
renovació de la vida cristiana, tot mantenint les certeses que ens ha 

transmès la Tradició de la fe». El senyor bisbe, en el Pla Diocesà de 
Pastoral també va en aquesta mateixa direcció:  «Un pla diocesà de 

pastoral (...) ens convida a ser capaços de trobar-nos en allò que la 



nostra  Església es proposa de fer». I el que l’Església diocesana es 

proposa és «ser una Església en sortida missionera», una Església 
que vol anunciar l’Evangeli i vol créixer, «tot respectant les persones, 

el seu ritme de creixement personal i evitant tota forma de coacció i 

d’adoctrinament».   
 

Pluralisme, diversitat, però no sols sense trencar la unitat, sinó 
fomentant-la en el més essencial i innegociable. Un exercici difícil, 

però imprescindible en el qual hauríem de mirar, com se sol dir, de 
no prendre-hi mal.  

         El mossèn   
_______________________________________________________    

 

AVUI, DIA 22 DE MARÇ, RECÉS DE QUARESMA 
 

Avui, diumenge, a la tarda, de 5 a 6,  a l’església parroquial, 
farem una pregària quaresmal. Tothom hi és convidat. 

 

 
AGENDA 
 
INTENCIONS DE MISSES: dijous, dia 26: per la intenció del qui ha fet 
l’almoina; dissabte, dia 28: per Pere Bellvehí i Tordera, difunt; diumenge, 
dia 29: pel poble de Viladrau.  
Mes d’ABRIL: dijous, dia 2: pel poble de Viladrau.   
 
PREGÀRIA DELS FIDELS: Avui, dia 22 de març, en la pregària dels fidels, 
pregarem per Carme Almeda i Massaguer i Francisco Llorà i LLosada, 
difunts.  
 

DIUMENGE DE RAMS: a 2/4 d’1 (12,30 h) benedicció de rams, processó i 
missa de la Passió.  

 

 
INFORMACIONS  
 
VIACRUCIS: Recordem que cada divendres, a un quart de vuit del vespre, 
a la capella del Santíssim Sagrament, se celebra el viacrucis i es resa el sant 
Rosari.  
 
FRASES ENGANXADES A LA PARET DEL PRESBITERI: ja ho hem explicat 
alguna vegada, però val la pena tornar-hi. La mainada,  el dijous quan vénen a 
catequesi, dediquen una estoneta a pintar les lletres de la frase que veieu 
escrita en la paret del fons del presbiteri. Cada setmana és una frase diferent, 
relacionada amb l’evangeli que es llegeix el diumenge. És un treball conjunt de 
la mainada i les catequistes, que pretén ajudar la mainada a viure, al seu nivell, 
el temps de Quaresma.       



 
   
 
 


