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SANTIFICAR EL DIUMENGE 

Fa pocs dies repassava la «Hoja diocesana» del bisbat de Vic, de l’any 1961. 

Era l’equivalent el que ara en diem el Full diocesà. El diumenge dia 12 de 

febrer de 1961  –d’això ja fa 55 anys!- es va publicar un article a la primera 

pàgina que porta per títol «El día del Señor». I en les primeres ratlles, 

l’autor, que signava J.P.L., escrivia això (Ho traduïm en català):  «Perquè si 

fem balanç veurem que els cristians  no “santifiquem” el diumenge. Els 

esports se’n mengen una bona part; les excursions i les diversions, l’altra 

part; i per al Senyor queda ben poca cosa -una missa a corre-cuita-».  

Aquestes ratlles, que descriuen la «santificació del diumenge» només com 

l’anar a missa,  m’han cridat l’atenció perquè fan veure  què al cap de 55 

anys som pràcticament allà on érem. Si l’any 1961 s’intentava explicar què 

vol dir santificar el diumenge, avui, cinquanta-cinc anys més tard, ho hem 

de continuar fent, perquè el diumenge, avui dia, és tota una altra cosa, i  hi 

deu haver poca gent que en sàpiga el significat profund de «santificar el 

diumenge».     

No es tracta, és obvi,  de dir que tothom ha de «santificar el diumenge». En 

el nostre país hi ha molts cristians -persones batejades- que ja no 

«exerceixen» de cristians, que ho han deixat córrer i, per tant, no els 

podem pas demanar de «santificar el diumenge».  Tampoc no es pot 

demanar de fer-ho als qui tenen una religió diferent de la nostra o no en 

tenen cap. «Santificar el diumenge» és un deure només per aquells que 

volen ser cristians.  

En el Catecisme de l’Església Catòlica es dóna una idea molt completa del 

que vol dir «santificar el diumenge», que no s’acaba ni consisteix només  en 

l’anar missa. El Catecisme diu això: «Durant el diumenge, els fidels 

s’abstindran de lliurar-se als treballs o activitats que impedeixen el culte de 

Déu, l’alegria pròpia del dia del Senyor, la pràctica d’obres de misericòrdia i 

l’esbarjo convenient  de l’esperit i del cos. (n. 2185) . «La pietat cristiana ha 

consagrat tradicionalment el diumenge a les bones obres, als humils serveis 

dels malalts, dels impedits i dels vells. També els cristians santificaran el 

diumenge dedicant a la seves famílies i amistats els temps i les atencions 

que és difícil oferir-los els altres dies  de la setmana. El diumenge és un 

temps de reflexió, de silenci, de cultura i de meditació que afavoreix el 

creixement de la vida interior i cristiana». (n. 2186) . 



«Santificar el diumenge», com totes les coses importants no és pas fàcil. 

Estem sol·licitats cada cap de setmana per múltiples activitats culturals,  

esportives o simplement de lleure. I, ara, a l’estiu, encara més. Per això és 

fàcil que del «santificar el diumenge» ens quedem només amb una petita 

part, i potser la que demana menys esforç:  participar en la missa del 

diumenge a corre-cuita, i ja està. Cal que tinguem una visió més àmplia i 

completa del que és «santificar el diumenge» i, si pot ser,  intentar 

practicar-la. Que Déu ens hi ajudi.  

El mossèn      

____________________________________________________________ 

AGENDA 

INTENCIONS DE MISSES: dilluns, dia 25: per Jaume Masvidal, difunt; 

dimarts, dia 26: per Mn. Ramon Homs i Franch, ex rector d’aquesta 

parròquia, en el sisè aniversari de la seva mort; dimecres, dia 27: per 

la intenció del qui ha fet l’almoina; dijous, dia 28:  per a Víctor Messa 

(pare) i Víctor Messa (fill) i la seva família; divendres, dia 29: per a 

Ignacio; dissabte, dia 30: per la intenció del qui ha fet l’almoina.  

PREGÀRIA DELS FIDELS: Avui, dia 24, pregarem per Modesta Masó i 

Llorà, difunta.  

INFORMACIONS 

VISITA DEL NOU SR. RECTOR: El proppassat dia 14 ens va visitar el qui 

serà el nou rector de la parròquia de Sant Martí de Viladrau, Mn. 

Alejandro. Va passar tota la tarda a Viladrau i va venir a celebrar la missa 

amb nosaltres, a la capella de la Pietat. Tothom que hi era el va poder 

saludar i parlar-hi. Sortint de missa, en Sisco, ens va fer una fotografia a tot 

el grup de persones que érem a missa. Per tant, el nou pastor, Mn. 

Alejandro, ja coneix algunes de les seves ovelles. Mn. Alejandro viurà a 

Viladrau, a la rectoria. I, si tot va com ha d’anar, prendrà possessió oficial 

del càrrec de rector, el diumenge, dia 4 de setembre, a l’hora de la 

missa. 

MÉS FULLS DIOCESANS I PARROQUIALS DURANT EL JULIOL I 

L’AGOST: Com que durant aquests dos mesos, som més colla, en comptes 

de dels 40 fulls diocesans i parroquials que habitualment repartim, en 

repartirem 60 per tal d’arribar a més lectors.   

MISSA DIES FEINERS: recordem que durant l’estiu cada dia hi ha missa 

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

També recordem que el segon dijous del mes, celebrem la missa a la 

capella de la Pietat.   

 



 


