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NOUS TEMPS, NOVES RESPOSTES 

Com que tot, avui dia,  és prou complicat, sovint no ens agrada gaire 

que ens recordin «com està el pati», pel que fa al moment religiós 

que vivim en el nostre país. I no ens agrada, perquè el «pati» no està 

bé. Aleshores tenim tendència a pensar o dir que explicar aquesta 

situació, que és la que és,  és ser pessimista. Diria que confonem el 

pessimisme amb el realisme.  

Les coses són com són i crec que es bo que les vulguem veure tal 

com són, sense enganyar-nos a nosaltres mateixos. Enganyar-se a 

un mateix no porta enlloc. Val més mirar la situació cara  a cara i 

veure com és –això que en diem «fer-nos càrrec de la situació»- i, 

després, estudiar què es podria fer per a canviar o reconduir a millor 

aquesta situació.  Donem per suposat que el que no es pot fer és no 

fer res i aixoplugar-nos en el «qui dia passa, any empeny». 

Hauríem d’estimar molt la nostra fe. Hauríem de recordar sempre que 

el nostre país, com la majoria de països d’Europa, té arrels cristianes 

i que la fe cristiana i el naixement, creixement i evolució del país han 

anat sempre de bracet.  Ara sembla que això no convingui dir-ho  i es 

tendeix a amagar que el país tingui arrels cristianes. I no obstant i 

això, el país està sembrat de «cultura» cristiana.  

Per tant, ens toca ser realistes. I davant la situació que vivim no 

cansar-nos de pensar en el què podríem fer per a revifar la fe 

cristiana en els nostres pobles. No ens podem conformar en constatar 

que res no és com abans -això ja ho sabem-  sinó que cal pensar  

quines coses concretes caldria suprimir, millorar, introduir, inventar, 

etc...per tal que les persones del nostre temps -almenys algunes- 

s’interessin per la fe cristians, si es que no la coneixen; o hi retornin, 

si ja la coneixen però ara n’estan allunyats.  

Aquesta preocupació que tots els cristians d’avui hauríem de tenir és 

la preocupació que manifesta el Papa Francesc en la majoria dels 

seus escrits. «És vital -diu el Papa- que avui  l’Església surti a 

anunciar l’Evangeli a tothom, en tots els llocs, en totes les ocasions, 

sense demores... La parròquia  és centre de constant enviament 



missioner... Invito tothom a ser audaços i creatius en aquesta tasca 

de repensar objectius, estructures, estil i mètodes 

evangelitzadors...».  

El Papa no és pessimista pel fet de veure la realitat tal com és, sinó 

que és realista i ens proposa d’actuar en aquesta realitat d’una 

manera diferent de com hem fet sempre. Podríem dir que el Papa veu 

clar que a nous temps calen noves respostes, i que hem d’aprofitar 

les circumstàncies actuals per a anunciar el que és més essencial de 

la fe. Fora, doncs, pessimismes i siguem realistes, però realistes que 

es veuen amb cor -i ho proven una i mil vegades- d’anunciar, avui,  

l’Evangeli amb paraules i fets, sabent que no és una tasca gens fàcil.     

El mossèn 

_______________________________________________________ 

AGENDA  

INTENCIONS DE MISSES: dijous, 2 de juliol: pels difunts de la 

parròquia; dissabte, 4: per Isabel i la seva família; diumenge 5: 

pel poble de Viladrau.   

AVUI, COL·LECTA A FAVOR DEL SANT PARE: cada any, en la 

solemnitat de sant Pere i sant Pau, apòstols, es fa la col·lecta 

anomenada «Òbol de sant Pere», és a dir, una col·lecta a favor del 

successor de sant Pere, que és el Papa. 

MISSA ELS DIES FEINERS: a partir del dimecres, dia 1 de juliol, i 

fins el dia 31 d’agost, inclòs, se celebrarà la missa cada dia, a les 

19,35h. Una estona abans, a les 19,15h (a un quart de vuit del 

vespre), hi haurà, cada dia, el rés del sant Rosari.  

  

INFORMACIONS 

LLAR DELS JUBILATS «LA FLOR DEL MONTSENY»: deixem 

constància escrita que, com cada any, divendres passat dia 26 de 

juny, es va celebrar la missa en sufragi dels socis difunts de la Llar 

dels jubilats «La Flor del Montseny» 

DEFUNCIÓ: el proppassat dia 24 de juny es va celebrar, a l’església 

parroquial, la missa exequial per Joan Bofill i Soliguer, de 68 anys 

d’edat, natural de Barcelona i veí de Viladrau. Reposi en pau.   



 

 

 

 


