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SABER ON SOM 

Solem dir que el món dóna moltes voltes. I és veritat. A casa nostra, a 

Catalunya, la fe cristiana hi va arribar allà al segle III de la nostra era. 

Abans de la fe cristiana, quina religió era la predominant? No ho sabem ben 

bé. Sí però, que queda clar que el país, gràcies a l’impuls missioner, va ser 

cristianitzat. D’un temps ençà es diu que el país ha entrat en una època 

post-cristiana. I ara, per acabar de donar tota la volta, es diu que la nostra 

societat ja es pot qualificar de pre-cristiana,  en el sentit  que la nostra 

societat no només ja no és globalment cristiana sinó que hi ha moltes 

persones que ja no saben què és la fe  cristiana –o potser no interessa pas 

massa de saber-ho-, tot i que en la nostra cultura resten, és clar, una 

infinitat de referències cristianes.  

Aquesta situació de societat pre-cristiana es fa evident en molts moments i 

en moltes actituds, que ara no cal recordar perquè tots les veiem cada dia.  

Aleshores la pregunta que apareix amb força és aquesta: ja ens està bé que 

la societat sigui pre-cristiana o bé ens sentim interpel·lats per aquesta 

situació i volem que la fe cristiana no sols no es perdi sinó que estem 

disposats a replantar-la, respectant sempre, és clar, la llibertat religiosa?   

Si som partidaris de la segona alternativa, tenim molta feina a fer i 

l’hauríem de fer ben feta. L’objectiu és transmetre la fe a les noves 

generacions, però, per a poder-la transmetre, abans hem de crear unes 

condicions que ajudin les noves generacions a interessar-se per la fe 

cristiana i que, després, trobin en nosaltres, els adults, uns bons 

acompanyants en el camí de la fe.   

No es tracta d’encetar cap «reconquesta» cristiana. El Concili Provincial 

Tarraconense (1995)  ho va formular molt bé: «L’Església no ha de dominar 

el món sinó que hi ha d’aportar les energies religioses de la fe, de 

l’esperança i de l’amor, cosa que significa, però, pèrdua d’influència social i 

de poder». I més endavant, el mateix Concili, afegeix : «L’Església vol oferir 

Jesucrist a la societat sense cap coacció i ajudar a viure la fe i l’amor als 

fidels, però no pretén pas de tutelar  o reconquerir el món i la cultura amb 

el pur domini de mitjans mundans».    

En una societat com la nostra, doncs, cal tenir en compte aquell principi 

sovint  repetit pels papes: «la fe cal proposar-la, no imposar-la». Per tant, 

si els continguts principals de la fe cristiana es desconeixen o només es té 

una visió incompleta o esbiaixada d’aquesta fe, es tracta de donar-la a 



conèixer, amb la paraula i, sobretot, amb  l’exemple, i convidar les persones 

a adherir-s’hi lliurement.  I, alhora, «tenir un profund respecte envers tots 

aquells que no comparteixen  les nostres conviccions».  

Cal, doncs, ser conscients que vivim en una societat marcada per la 

secularització i el pluralisme  (hi ha qui prefereix dir que vivim en una 

societat pre-cristiana). Enyorar temps passats, no és pas la millor opció. Els 

temps d’ara demanen saber on som i replantejar-se moltes coses i atrevir-

se a emprendre camins desconeguts.  

El mossèn 

AGENDA   

INTENCIONS DE MISSES: dijous, dia 30: per la intenció del qui ha fet 

l’almoina; dissabte, dia 2 de juliol: per una família; diumenge, dia 3: pel 

poble de Viladrau.  

DIA 1 DE JULIOL: Divendres, dia 1 de juliol, a les sis de la tarda, a 

l’església parroquial, se celebrarà la missa en sufragi dels socis difunts 

de la llar dels jubilats «Flor del Montseny». 

MISSA DIES FEINERS: a partir del dilluns 4 de juliol i fins el 

divendres, dia 2 de setembre, inclòs, se celebrarà la missa cada dia, a 

les 19,30h (a dos quarts de vuit del vespre), a l’església parroquial. 

Recordeu que el segon dijous de cada mes la celebrarem a la capella de la 

Pietat. Ja ho tornarem a recordar oportunament.  

INFORMACIONS  

AGRAÏMENT ALS CATEQUISTES: Tots hem de donar gràcies a Déu que la 

parròquia tingui catequistes i, alhora, demanar-li que en surtin de nous o 

almenys que mai no en faltin. Ara que hem acabat el curs hem de donar les 

gràcies a la Mercè, la Joana i la Conxita, per haver tingut cura de 

l’educació de la fe dels més petits i també dels nois i noies que es preparen 

per a la Confirmació. En nom de tota la parròquia i, en nom propi, 

moltíssimes gràcies per la seva disponibilitat i dedicació  i el seu interès per 

fer les sessions de catequesi el millor possible.   

BATEIG: el proppassat dissabte, dia 18, a l’església parroquial, va rebre el 

sagrament del Baptisme el nen Joel Clos i Palau, fill de  Xavier i d’Elisabet, 

resident a Viladrau. L’enhorabona a en Joel, als seus pares i padrins. 

DEFUNCIÓ: el proppassat dia 19 de juny, a l’església parroquial, es van fer 

les exèquies sense missa, perquè era diumenge, de Pere Codina i Pujol, 

de 91 anys. Va morir al seu domicili de Viladrau el dia 18 de juny.  Reposi 

en pau.   

 



 


