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PENSAR LA NOSTRA FE 

Lev Tolstoi (1828-1920) és considerat com un dels novel·listes més 

grans de tots els temps. Entre les seves obres més rellevants hi ha 

Guerra i pau (1869), Anna Kàrenina (1877), Confessió (1882), La 

mort d’Ivan Ílitx (1899). En l’obra Confessió, l’autor en la primera 

pàgina escriu això: «A jutjar per alguns records, mai no vaig creure 

d’una manera seriosa, sinó que simplement tenia confiança en allò 

que m’havien ensenyat i en allò que els grans professaven davant 

meu, però aquesta confiança trontollava molt». I, en les primeres 

ratlles de la pàgina escriu: «Em van batejar i educar en la fe cristiana 

ortodoxa. Em van ensenyar aquesta fe des de la infantesa i durant 

tota l’adolescència i la joventut. Però en acabar el segon curs de la 

universitat, als divuit anys, no creia en res del que m’havien 

ensenyat».  

D’aquesta experiència de Tolstoi podem aprendre molt. Voldria 

destacar aquestes tres frases: «Mai no vaig creure de manera 

seriosa», «simplement tenia confiança en allò que m’havien 

ensenyat», «als divuit anys, no creia en res del que m’havien 

ensenyat». En aquestes tres frases hi ha dibuixat l’itinerari que han 

seguit força (o moltes) persones que ara se senten lluny de la fe o 

l’han abandonada del tot.  

És important, fent servir les paraules de Tolstoi, «creure d’una 

manera seriosa». Potser no hi estem prou acostumats. Com que en el 

nostre país, fins ara, no hi ha hagut «competència» d’altres religions, 

hi ha hagut la inèrcia de creure per costum o de creure perquè s’ha 

nascut en el si d’una família cristiana. Però, ¿hem reflexionat prou 

sobre el que creiem? ¿Hem dedicat temps a fer-ho? Hem dedicat 

temps a pensar la nostra fe?    

Cal que pensem per nosaltres mateixos, que busquem temps per 

aprofundir en allò que és fonamental en la vida –i la fe ho és!- per tal 

que el que creiem no se’n vagi riu avall a les primeres de canvi. 

Sempre trobarem motius per deixar de creure, però, ¿ens convé 

deixar de creure?  No tinguem por de pensar sobre la fe, de donar-hi 

voltes, de buscar o demanar explicacions. És allò de sant Agustí que 



hem recordat més d’una vegada: «Creu per a comprendre, comprèn 

per a creure». De vegades s’abandona la fe, però no és la fe que 

s’abandona sinó representacions de la fe que no es corresponen amb 

el que realment és la fe. Per això, pensar la fe hauria de ser un 

exercici diguem-ne obligatori. Així com ens posem al dia, més o 

menys, en qüestió de cinema, d’informàtica, d’economia, d’esports, 

de política i de moltes altres qüestions, també estaria bé de posar al 

dia la nostra fe. És un esforç, però compensa.                           

                                               

El mossèn 

AGENDA 

INTENCIONS DE MISSES: dijous, dia 21: pels difunts de la 

parròquia; dissabte, dia 23: en acció de gràcies pel casament 

dels pares; diumenge, dia 24: pel poble de Viladrau  

INFORMACIONS  

MES DE MARIA: Durant el mes de maig, els dies feiners, després del 

rés del sant Rosari, es resa el mes de Maria.   

VISITA ESPIRITUAL A LA MARE DE DÉU DE L’EROLA: amb motiu 

del mes de maig i tenint em compte que l’últim diumenge de maig se 

celebrarà l’aplec de l’Erola, seria bo que ens recordéssim  d’invocar la 

Mare de Déu i demanar-li que beneeixi tot el poble de Viladrau, totes 

les famílies, els malalts, els nens, els joves, els vells i, a tots, ens 

mantingui i augmenti la fe. Per pregar ho podem fem de moltes 

maneres. Resant tres avemaries en un moment del dia o, si ho 

preferiu i teniu més temps, resant la visita espiritual a la Mare de Déu 

de l’Erola que teniu en el llibret editat a la parròquia.  

PREGÀRIA PELS CRISTIANS PERSEGUITS: el senyor bisbe, unint-

se a la petició del Papa Francesc,  ha disposat que,  des d’avui, 17 de 

maig, solemnitat de l’Ascensió del Senyor, i fins el dia 24 de maig, 

solemnitat de la Pentecosta, es dediqui temps a pregar pels cristians 

perseguits. En la pregària dels fidels  farem aquesta pregària que el 

senyor Bisbe ens proposa:  Pels nostres germans cristians perseguits: 

perquè l’Esperit Sant els concedeixi el do de la fortalesa i converteixi 

els cors dels qui  atemptem cruelment contra les seves vides i les 

seves terres, i a tot  arreu  s’afirmi la pau i sigui respectada la 

llibertat religiosa. Preguem el Senyor.   



  

 

 


