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Els catòlics practicants, 
 els més satisfets i feliços 

 
 

Qui practica la fe catòlica, amb diferències molt significatives, està molt més content i feliç 
que la resta de la població. 

L’ últim estudi del Centre d´Investigacions Sociològiques (CIS) tracta sobre les creences 
religioses. Divideix la població espanyola en quatre grups:catòlic practicant, no practicant, 
creient d'una altra religió, i agnòstic, indiferent i ateu. El grup de catòlics practicants és el que 
presenta un nivell de satisfacció amb la vida més gran. 

La mostra de l'estudi n. 3.332 arriba a 2.849 entrevistes, però el nombre d'entrevistes a 
creients d'altres religions només és de 84. 

El qüestionari demana la satisfacció per la vida familiar, considerant que 0 és insatisfacció 
completa i 10 completament satisfet. Gairebé un 70%, els catòlics practicants puntuen 9 i 10. 
Per al conjunt de la població dels resultats equivalents són del 60%. Mentre que en el grup dels 
agnòstics, indiferents i ateus només arriba al 55%. 

En relació amb la salut, els catòlics es declaren completament satisfets en un 27%, per un 
21% del grup  
 dels no creients i indiferents, i un 23% en conjunt de tots els entrevistats. Pel que fa a la 
satisfacció per la seva vida social , el 45,5% dels catòlics se situen en les puntuacions 9 i 10, 
per només un 38% en el conjunt de la població i un 34% dels agnòstics, indiferents i 
ateus. Aquesta tònica es manté també en el nivell de vida: el 29% dels catòlics es declaren 
satisfets amb el que tenen, per un 25% del conjunt i només un 22% en el grup de la indiferència 
i no creença.  

 
Sobre la felicitat, els catòlics practicants es defineixen com completament feliços el 27%, el 

16% del total i només el 9% dels 
agnòstics, indiferents i ateus. La 
diferència entre els practicants i els no 
creients se situa en una proporció de 3 a 
1, és molt gran. L'interrogant de fons és 
si la manca de fe religiosa és la que 
determina tan poca felicitat o és que els 
que són poc feliços tendeixen a no 
creure en Déu o manifestar-se 
indiferents. Si en lloc de considerar 
només la posició 10, la màxima, 
observem les posicions 9 i 10, llavors els 

catòlics arriben al 46%, el conjunt de la mostra és del 33% i el 25% del grup dels no creients. 
 
Les dades d'aquesta primera valoració sobre la felicitat, la vida de família, la salut, les 

relacions socials i el nivell de vida és prou clara. Amb diferències molt significatives els que 
practiquen la fe catòlica estan molt més satisfets i feliços amb la seva condició que la 
resta de la població. Mentre que el grup dels no creients, sobre el qual l´estudi no fa diferències 
entre agnòstics, indiferents i ateus, és el que presenta unes puntuacions pitjors. 

 



L´estudi també pregunta sobre comportaments i actituds que caracteritzen la confiança, la 
solidaritat, la participació política, el compliment de la llei, el respecte a les opinions dels altres, 
la responsabilitat i l’honestedat. Això també es 
 pot trobar a  http://datos.cis.es/pdf/Es3332creenciasMT_A.pdf 
 

 
 (Font: ForumLibertas.com, setembre 2021) 

 

 
 
 
 

COMENTARIO AL EVANGELIO  Mc 8,27-35 
  

«Si alguno quiere venir en pos de mí (…)  
tome su cruz y sígame» 

 

Hoy día nos encontramos con situaciones similares a la descrita en este 
pasaje evangélico. Si, ahora mismo, Dios nos preguntara «¿quién dicen 
los hombres que soy yo?» (Mc 8,27), tendríamos que informarle acerca 
de todo tipo de respuestas, incluso pintorescas. Bastaría con echar una 
ojeada a lo que se ventila y airea en los más variados medios de 
comunicación. Sólo que… ya han pasado más de veinte siglos de 
“tiempo de la Iglesia”. Después de tantos años, nos dolemos y —con 
santa Faustina— nos quejamos ante Jesús: «¿Por qué es tan pequeño 

el número de los que Te conocen?». 
 
Jesús, en aquella ocasión de la confesión de fe hecha por Simón Pedro, «les mandó 
enérgicamente que a nadie hablaran acerca de Él» (Mc 8,30). Su condición mesiánica 
debía ser transmitida al pueblo judío con una pedagogía progresiva. Más tarde llegaría 
el momento cumbre en que Jesucristo declararía —de una vez para siempre— que Él 
era el Mesías: «Yo soy» (Lc 22,70). Desde entonces, ya no hay excusa para no 
declararle ni reconocerle como el Hijo de Dios venido al mundo por nuestra salvación. 
Más aun: todos los bautizados tenemos ese gozoso deber “sacerdotal” de predicar el 
Evangelio por todo el mundo y a toda criatura (cf. Mc 16,15). Esta llamada a la 
predicación de la Buena Nueva es tanto más urgente si tenemos en cuenta que acerca 
de Él se siguen profiriendo todo tipo de opiniones equivocadas, incluso blasfemas.  
 
Pero el anuncio de su mesianidad y del advenimiento de su Reino pasa por la Cruz. En 
efecto, Jesucristo «comenzó a enseñarles que el Hijo del hombre debía sufrir mucho» 
(Mc 8,31), y el Catecismo nos recuerda que «la Iglesia avanza en su peregrinación a 
través de las persecuciones del mundo y de los consuelos de Dios» (n. 769). He aquí, 
pues, el camino para seguir a Cristo y darlo a conocer: «Si alguno quiere venir en pos 
de mí (…) tome su cruz y sígame» (Mc 8,34).  

 
Rev. D. Antoni Carol i Hostench(Sant Cugat del Vallès,) 

 

 

INTENCIONS  DE  MISSA  DE  LA  SETMANA 

 

 DISSABTE    11 20 h. Mn. Ramon Grané i Prats ex Rector 

 DIUMENGE  12 11h. 
13h. 

Pro populo 

 DILLUNS       13 20 h. Missa en temps de Pandèmia  

 DISSABTE    18 20 h. difunts Junquera-Ezquerra 

 DIUMENGE  19           11 h. 
12 h. 
13h. 

Pro populo 
Misa Dia de Extremadura ( Al Walden) 

 
 
 

http://datos.cis.es/pdf/Es3332creenciasMT_A.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=es&tl=ca&u=https://www.forumlibertas.com/author/carme_catala/


 

El Papa Francesc clausura el Congrés Eucarístic Internacional a 
Budapest el diumenge 12 i estarà a Eslovàquia del 12 al 15 de 

setembre. 
 
 

CONDOL 

 
El donem als familiars de: Teresa Barreda Presas, Trini Bahi Guasch, Pascual Abierto Medina, 
Rafael Gutiérrez Moreno, Diego Sanvicente Vázquez. I desitgem que els difunts  gaudeixin  de  
la Vida eterna a la casa del Pare. 
 

REUNIONS 

 
Grup de litúrgia. Reunió dilluns 13/9 a les 16,30 h. 
Grup de catequistes. Reunió dilluns 13/9 a les 17,30 h. 
Consell Parroquial. Reunió dilluns 13/9 a les 20,35 h. 
Justícia i Pau. Reunió dimarts 14/9 a les 19:30 h. 
 

INSCRIPCIONS A LA CATEQUESI 

 

Dimecres 22 i dijous 23 de 17:30 a 19 h. 
 

ROMERIA  A  MONTSERRAT 

 
La farem el proper 2 d’Octubre. Per inscripcions al despatx parroquial , Dimarts  i  Dijous  de  
18h.  a  19’30h.  

 

 
        “Què hem de saber sobre l’eutanàsia?”  
Tríptic editat pel Bisbat de Sant Feliu que es distribuirà   a    la sortida de les 
misses. Es vol sensibilitzar sobre el valor de la vida i la  necessitat de protegir-la 
davant la Llei de l’eutanàsia. 
 
 

 

 
 

Despatx parroquial, Dimarts i Dijous de 18 a 19,30h. 
Horari de misses : de dilluns a dissabte a les 20h., 

diumenge 11h (Català)  i 13h. (castellano) 
Sant Rosari: de dilluns a dissabte 19,30h.  
Tel: 93 371 12 97. Mn. Xavier 676 75 84 61 

E-Mail: santjust664bisbatsantfeliu.cat    www.santjust.org/parroquia 

mailto:justipastor@telefonica.net
http://www.santjust.org./parroquia

