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UN REPTE SEMPRE PENDENT 

Com hem dit d’altres vegades, mai com en aquests darrers anys, en 

l’Església, no s’havia parlat tant de l’evangelització, de la necessària i 

urgent  necessitat de fer conèìxer a tothom l’Evangeli de Jesús. No fa pas 

massa els bisbes de Catalunya van escriure un document que portava per 

títol «Creure en l’Evangeli i anunciar-lo amb nou ardor», i en una de les 

seves pàgines escrivien: «Ens cal a tots els fidels assumir plenament que la 

nostra situació, en aquest començament del segle XXI, és de missió». I, de 

manera reiterada, el Papa Francesc insisteix en aquesta mateixa direcció en 

la seva exhortació apostòlica La joia de l’Evangeli: «És vital -escriu el Papa- 

que avui l’Església surti a anunciar l’Evangeli a tothom, en tots els llocs, en 

totes les ocasions, sense demores, sense fàstic i sense por» . (n. 23)    

La idea, doncs, és clara. Tots entenem què se’ns demana. Però com que no 

estem acostumats a fer-ho, no sabem ni com posar-nos-hi per a donar 

resposta a aquesta invitació apressant dels nostres bisbes i del Papa. Temps 

enrere la gent s’acostava a l’Església, ara tot ha canviat radicalment. Tots 

ho veiem. N’hi ha que diuen que han perdut la fe, d’altres que hi han fet 

creu i ratlla,  d’altres que no els interessa res del que faci referència a la 

religió, i d’altres, en canvi, tot i mantenir les distàncies,  tenen una actitud 

de recerca i de receptivitat envers la fe cristiana. Per això, com insisteix el 

Papa, «no podem quedar-nos tranquils en espera passiva en els nostres 

temples», és a dir, no ens podem quedar aturats esperant que la gent 

vingui o torni a l’Església. Hem d’anar a trobar les persones allà on són i 

anunciar-los l’Evangeli, i d’això se’n diu evangelitzar, d’això se’n diu ser 

missioner.  

Per tal de provar d’emprendre aquest nou camí que, com dèiem, ens és 

completament desconegut, farem aquests dies, a Viladrau, una petita 

experiència d’evangelització, de missió. En vam parlar amb algunes 

persones de la parròquia i aquestes vigílies de Nadal ho tirarem endavant. 

Es tracta d’una acció missionera molt simple: fer arribar a totes les famílies 

de Viladrau un llibret que conté unes quantes frases breus del Papa 

Francesc de la seva encíclica «Lloat sigueu», acompanyades d’unes 

fotografies molt boniques de Viladrau i dels seus entorns que han fet en 

Josep i en Sisco. Volem que aquest llibret arribi a mans de tothom però, 

sobretot, d’aquelles persones que, per les raons que sigui, es consideren a 

si mateixes  lluny de la fe i de l’Església,  o d’aquelles  que en la seva vida 

ja no compten amb Déu i també d’aquelles altres que són receptives a 

escoltar el missatge de la fe cristiana.  Des de la parròquia volem respectar 



tothom. Tots hem d’anar fent el camí que ens sembli millor. Per això, 

partint d’aquest respecte, no veiem equivocat o fora de lloc fer arribar a 

totes les famílies de Viladrau un llibret que recull uns pensaments del Papa 

Francesc que són vàlids per a tothom, si volem tenir la màxima cura del 

medi ambient.       

Fer aquest petit regal d’un llibret a totes les famílies del poble val diners –i 

com sempre s’haurà de pagar amb les col·lectes que fem aquí a l’església-, 

però creiem que fer aquesta «inversió»  s’ho val per tal que  el missatge de 

l’Evangeli ressoni també més enllà de les quatre parets de l’església. Tant 

de bo que aquesta senzilla experiència missionera doni algun fruit.          

El mossèn  

__________________________________________________ 

DIMARTS VINENT, DIA 8, SOLEMNITAT DE LA CONCEPCIÓ 

IMMACULADA DE SANTA MARIA VERGE 

En els inicis del temps d’Advent l’Església ens convida a fixar la nostra 

mirada en la Verge Maria, la primera cristiana, model per a  tots nosaltres 

d’obediència a la Paraula de Déu i model d’esperança en el Senyor. Que la 

Verge Maria, la plena de gràcia, ens ensenyi a estar disponibles per al 

Senyor. 

Dilluns, dia  7, a les 19,30 h (2/4 de 8 del vespre) hi haurà missa 

vespertina anticipada de la solemnitat de la Concepció Immaculada; i el 

dia 8, hi haurà missa a l’hora habitual: a les 12,30 h.     

COMENÇA L’ANY SANT DE LA MISERICÒRDIA 

El dia 8 de desembre, solemnitat de la Immaculada Concepció, el Sant Pare 

inaugurarà, a Roma, l’Any Sant de la Misericòrdia. L’Any Sant és «un 

moment extraordinari de gràcia i de renovació espiritual», és l’oportunitat 

per «experimentar l’amor de Déu que consola, que perdona i ofereix 

esperança», diu el Papa Francesc.   

AGENDA 

INTENCIONS DE MISSES:  dilluns, dia 7: pels difunts de la parròquia; 

dimarts, dia 8: pel poble de Viladrau; dijous, dia 10: pels difunts de la 

parròquia; dissabte, dia 12: pels esposos Ramon i Dolors, difunts; 

diumenge, dia 13: pel poble de Viladrau.   

ASSAIG DE CANTS DE NADAL: Durant tres dissabtes seguits (5, 12 i 19 

de desembre) , de 6 a 7 del vespre, a  la rectoria, la Núria Medina ens 

farà assajar els cants de Nadal i ens n’ensenyarà algun de nou. Tothom hi 

és convidat.   



 

     

 


