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AVUI PARLEM DE...

PER QUÈ ELS PRIMERS CRISTIANS
VAN TENIR TANT ÈXIT?
Mn. Joan Nadal

Aquesta pregunta me la vaig fer al llegir l’evangeli del diumenge 7 de juliol, és l’evangeli de
l’enviament dels 72. Hi ha un fragment que diu:
“Tornaren els setanta-dos amb alegria dient:
Senyor fins els dimonis se’ns sotmeten en nom
teu” (v.17); l’ enviament a evangelitzar, doncs, va
tenir èxit.
Certament això no ens passa ara. Prou ens costa que alguns infants que han rebut la primera
comunió continuïn.
Durant molts segles, per transmetre la fe no calia fer res especial ja que era present en la vida
social i familiar com l’aire que es respira.
Avui estem preocupats perquè la transmissió de
la fe a les noves generacions no funciona; el problema és que no sabem com fer-ho. Per això és
important veure les consignes que Jesús donà
als deixebles:
—els designa i envia sense preguntar res. Els
primers cristians tenien molt clar que ser cristià
equival a ser missioner, no viure un cristianisme
estàtic o de sofà.
—els envia de dos en dos, perquè ningú se senti
protagonista.
—els diu: “No porteu pas bossa, ni alforja, ni calçat, i no saludeu ningú pel camí”(v.4); és a dir
l’evangelització és urgent i no ens hem d’entretenir en coses secundaries, cal anar a l’essencial.

Als pagans els cridava l’atenció, per exemple, la
solidaritat entre cristians; en les primeres comunitats no hi havia cap indigent. Tenien integritat
de vida. No abandonaven els seus fills. No repudiaven a les dones. No assitien a espectacles
immorals... tot això i altres coses impactaven als
pagans i els feia pensar.
En resum el que us vull dir és que l’evangelització té dos problemes, un és que a la societat
que ens dirigim, majoritàriament, no l’interessa
la fe; és indiferent i fins i tot hi ha alguns nuclis
que són clarament contraris. L’altre problema
som nosaltres mateixos, els cristians. Si no tenim una integritat de vida, si no som generosos
i compromesos en diversos tipus de serveis a
l’Església i a la societat, si actuem seguint el
dictamen de les modes, ¿què poden veure de
diferents en nosaltres?. Pensem-hi i tinguem-ho
més present ara i pel curs vinent.

CULTES

INFORMACIÓ A LA COMUNITAT

DIUMENGE XVI DE DURANT L’ANY. Missa de
vigília, dissabte a 2/4 de 9 del vespre. Diumenge, missa a les 10 del matí, 11 en castellà, 12
del migdia i 9 del vespre.

MISSA EN RECORDANÇA DEL BEAT RODAMILANS. El 27 de juliol de 1936 fou assassinat
el P. Àngel Rodamilans, fundador, mestre de capella de l’escolania de la Puríssima i monjo de
Montserrat. La missa de 2/4 de 9 del dissabte
27 de juliol s’oferirà en record del nostre beat.
En acabar, farem pregària conjunta a l’altar de
la Mare de Déu de Montserrat i davant del seu
medalló commemoratiu.
RECOLLIDA DE MEDICAMENTS PER A VENEÇUELA. Us recordem que encara és necessària la vostra ajuda. Podeu deixar-los a les
caixes que trobareu a l’església o al despatx
parroquial.

HORARI DE LA MISSA ELS DIES FEINERS.
Cada dia a les 8 del vespre.
RÉS DEL SANT ROSARI. Tots els dies feiners a
2/4 de 8 del vespre.
COMUNIÓ ALS MALALTS. Cada dijous, de 4 a
6 de la tarda, es portarà la Sagrada Comunió als
malalts i impedits que ho demanin.

Lc. 10, 38-42

Marta, Marta,
estàs preocupada i neguitosa per moltes coses,
quan només n’hi ha una de necessària.
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