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MANTENIR-NOS FERMS EN LA FE 

En un article recent, el cardenal de París, es fa una pregunta que no 

és habitual plantejar-la amb tanta claredat. La pregunta  és la 

següent: Com ser cristià en una societat pagana? La paraula «pagà» 

no la fem servir gaire actualment. La Bíblia distingeix entre el poble 

d’Israel, compromès a adorar el Senyor, l’únic Déu, i els «pagans» o 

els pobles adoradors d’altres déus. La pregunta és una invitació a 

reflexionar sobre quin estil de vida hauríem de tenir els cristians 

d’avui, atès que vivim en una societat en què s’adoren altres déus.  

La pregunta és molt interessant, sobretot perquè ningú no deu saber 

ben bé quina resposta donar-hi. El que sí que és clar –i d’això 

indirectament ens en fa adonar la pregunta- és que no hem 

d’esperar, ara com ara, de la nostra societat cap «ajuda» per a la 

nostra fe. La societat, en el seu conjunt, va per altres camins, va al 

darrera d’altres «déus» (els diners, la ciència i la tecnologia, l’oci...) i 

no mostra simpatia envers el qui creiem que és el Déu únic i 

veritable. Per tant, ens hem d’espavilar a creure sense «crosses», 

sense que l’ambient afavoreixi i apuntali la nostra fe, sense que ací o 

allà trobem referències que ens ajudin a fer créixer la nostra fe.  

En aquesta situació de «buidor» –els filòsofs han qualificat la nostra 

època com l’època de la «buidor» o «de la gran buidor»; d’altres 

pensadors parlen de «temps de tardor»- costa molt orientar-se, 

trobar el bon camí, perquè allò que per a mi és el «bon camí» per a 

d’altres no ho és gens ni mica. És una altra característica dels nostres 

dies: el relativisme, la convicció que no hi ha un únic camí que sigui 

el bo, sinó que tots els camins són bons, sobretot si satisfan les 

meves expectatives personals. 

En una societat pagana, com la nostra, és de suposar que els 

cristians convençuts cada vegada seran menys perquè navegar 

contra-corrent és molt complicat i, encara ho és més, si no es viatja 

en una bona barca. Caldria, crec jo, tornar a reflexionar sobre la 

paraula «Conversió», és a dir, sobre aquesta actitud que consisteix 

en girar la nostra vida cap al Déu únic revelat en Jesucrist i 

fonamentar-la en Ell. Si el nostre cor no es converteix a Déu, és difícil  



no sucumbir a les pressions ambientals, és difícil que no se’ns 

emporti el corrent dominant, és difícil que la nostra fe no es vagi 

refredant. 

La vida cristiana és un do però, al mateix temps, és una tasca, una 

responsabilitat que assumim lliurement. Per això tot el que puguem 

fer per a afinar aquesta responsabilitat ens ajudarà a tirar endavant.  

En els capítols del 2 al 5 de la primera carta de sant Pere es parla de  

«Viure com a cristians». Si els llegim, trobarem pistes que ens podran 

servir per mantenir-nos ferms, malgrat la «fredor» que ens envolta. 

És en aquests capítols on es troba aquella famosa frase que tots 

coneixeu: «estigueu sempre a punt per a donar una resposta a qui us 

demani raó de la vostra esperança». Per tant, sigui quin sigui 

l’ambient o societat que ens toca viure, ens cal mantenir-nos ferms 

en la fe. Demanem-ho al Senyor en la nostra pregària.  

El mossèn 

_______________________________________________________ 

AGENDA  

INTENCIONS DE MISSES: dijous, dia 18: pels difunts de la parròquia; dissabte, 

dia 20: pels difunts de la parròquia; diumenge, dia 21: pel poble de Viladrau.   

INFORMACIONS 

BAPTISME: dissabte passat, dia 6 de juny, en Jordi Planchart i Arimany va rebre, 

en l’església parroquial, el sagrament del Baptisme. L’enhorabona a en Jordi, als seus 

pares i als padrins.  

MES DEL SAGRAT COR: durant aquest mes de juny, els dies feiners, després del rés 

del sant Rosari, es resaran les deprecacions i la consagració al Sagrat Cor de Jesús 

(amb el text del venerable Dr. Torras i Bages).  

INICIACIÓ A LA LECTURA DE LA BÍBLIA 

Durant un temps, de tant en tant, recordarem, de manera breu, alguns aspectes 

importants (vocabulari, història, etc.) que ajuden a entendre millor la Bíblia. 

Comencem per la paraula «Bíblia».  

La paraula «Bíblia» prové de la llengua grega i significa «(els) llibres». Des de fa molts 

segles aquesta paraula designa la col·lecció dels escrits que formen l’Antic i el Nou 

Testament. Aquests escrits són una autèntica biblioteca que ha anat sorgint en el 

decurs d’uns dotze segles d’història (s. X a. C. Al s. II d.C.), com a expressió de la fe 

del poble d’Israel (Antic Testament) i de l’Església cristiana en els seus inicis (Nou 

Testament).   



 

         


