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«SI AQUEST PAPA CONTINUA AIXÍ...» 

Fa pocs dies, un diari, publicava un article signat per José Ignacio 

González Faus, un jesuïta molt conegut, que portava per títol «Carta 

a Raúl Castro», és a dir, carta al President de Cuba.  El pare jesuïta 

començava l’article reproduint les paraules que Raúl Castro va dir 

després d’entrevistar-se amb el Papa Francesc: «Si aquest Papa 

continua així, tornaré a resar i tornaré a l’Església catòlica». 

El P. González Faus fa tot seguit, en el susdit article, aquesta aguda i 

molt oportuna observació: «Home Raúl! Ser o no ser cristià és una 

decisió molt profunda que no pot dependre del fet que em caigui bé 

una persona, per molt Papa que sigui. Aquesta decisió té a veure amb 

la gran pregunta que ens constitueix com a éssers humans: la 

pregunta pel sentit i la meta d’aquesta història i de les nostres vides 

dins d’aquesta història». 

Aquesta observació del pare jesuïta és molt enraonada. No podem fer 

dependre la nostra fe o no fe del fet que ens caigui bé o malament 

una persona. I no obstant i això, de tant en tant, i referint-se al Papa 

actual, es troben persones que diuen pam més, pam menys, el que 

va dir el president de Cuba.   

Hem de ser més seriosos en les coses fonamentals de la vida. I la fe, 

és una d’aquestes coses fonamentals.  Per això no ens podem deixar 

guiar només per les emocions. L’important és plantejar-nos quina 

orientació volem donar a la nostra vida, i, en el nostre cas, si volem 

orientar-la seguint els criteris de Jesús o no. I, aleshores, el que facin 

o deixin de fer els altres, no ens hauria de treure la son. En el nostre 

camí de fe, hem d’estar preparats per a trobar–nos  amb sants i no 

sants perquè la condició humana és com és, som capaços del millor i 

del pitjor. Per tant, no sembla prou enraonat que la nostra fe creixi o 

minvi segons el bon o mal exemple que ens donen els altres. Tots 

hauríem de ser prou adults en la fe per no haver de necessitar 

«miracles» per a caminar, juntament amb els altres cristians (que 

són com són!), amb Jesús i vers Jesús.  

El mossèn 



AGENDA 

INTENCIONS DE MISSES: dilluns, dia 13: per la intenció del qui ha fet 

l’almoina; dimarts, dia 14: pels difunts de la parròquia; dimecres, dia 

15: per la intenció del qui ha fet l’almoina; dijous, dia 16: per a 

Carmen i la seva família; i per Mariano Portet i Clos; divendres, dia 

17: en acció de gràcies a la Mare de Déu del Roser; dissabte, dia 18: 

per a l’Enric i la seva família; diumenge, dia 19: pel poble de Viladrau.   

 

INFORMACIONS  

66è APLEC DE MATAGALLS: com tothom sap, avui, és el dia de l’Aplec de 

Matagalls. Matí, al cim de Matagalls, a les 10: proclamació dels noms i 

distribució dels premis a la constància. A dos quarts d’onze (10,30h): missa 

concelebrada, presidida pel bisbe de Vic; a la una del migdia, inauguració 

de les millores fetes a la font de Gomara, dedicada al Dr. Antoni Ariet. 

Tarda, a les sis, a Viladrau: ballada de sardanes.  

MISSA MESOS DE JULIOL I AGOST: de dilluns a divendres, cada dia a 

dos quarts de vuit i cinc del vespre (19,35h); els dissabtes a les 19,30h i els 

diumenges a les 12,30h.  

 

INICIACIÓ A LA LECTURA DE LA BÍBLIA 

En quines llengües ha estat escrita la Bíblia?  

Els textos originals dels llibres de l’Antic Testament han estat escrits 

sobretot en hebreu, però també en arameu (llengua semblant a l’hebreu, 

utilitzada a partir del s. V a.C.) i en grec  (a partir del s. II a.C.)  

Tot el Nou Testament és escrit en grec.  

Dues grans traduccions de la Bíblia 

En grec: La traducció grega que s’anomena «Bíblia dels Setanta» . Consta 

dels textos que van ser escrits originàriament en grec, i de la traducció al 

grec dels textos hebreus, feta a Alexandria d’Egipte entre els segles III i I 

abans de Crist. Se la coneix amb el nom de «Bíblia dels  Setanta», i també 

amb el nom llatí de «Septuaginta» (que vol dir setanta) o simplement amb 

les xifres romanes «Els LXX”. Aquest nom prové de la tradició segons la 

qual els traductors foren setanta savis jueus.  

En llatí:  Hi ha una traducció llatina de la Bíblia que  s’anomena «La 

Vulgata», que vol dir «popular». Des de l’any 390 fins al 405, sant Jeroni va 

traduir al llatí la Bíblia, l’Antic Testament i el Nou Testament.   



 

 

 


