
  

PARRÒQUIA DE SANT MARTÍ DE VILADRAU 

______________________________________________________________________ 
 

 Déu vos guard! 
 
Potser alguns de vosaltres sabeu que quan un rector compleix els setanta-cinc anys 
és pregat de presentar la renúncia del càrrec al senyor Bisbe. El senyor bisbe, 
decideix, després d’examinar les circumstàncies de la persona i del lloc, si accepta o 
no la renúncia que el rector li presenta. Així ho determina el Codi de Dret Canònic, el 
llibre que conté les lleis per les quals es regeix l’Església catòlica. 
 
Mn. Ramon Homs, que ha estat rector de la parròquia de Sant Martí de Viladrau 
durant aquests darrers nou anys,  ha complert ja els setanta-cinc anys, ho va 
comunicar al senyor bisbe i el senyor bisbe ha decidit rellevar-lo del càrrec de  rector 
i concedir-li el que s’anomena la jubilació canònica. Per tant, Mn. Ramon deixarà de 
ser rector d’aquesta parròquia a partir del dia d’avui, tot i que continuarà residint a 
Viladrau.  
 
En aquest moment, crec que el primer que cal fer és agrair sincerament a Mn. 
Ramon el zel i la diligència que ha mostrat  en el compliment de la seva tasca al 
capdavant de la parròquia. Ha fet tot el que ha pogut i hauria fet certament molt 
més, si la seva salut li ho hagués permès. D’alguna manera o altra, i quan sembli més 
oportú, caldrà organitzar algun acte públic per expressar-li el nostre reconeixement, 
el nostre afecte  i el nostre agraïment a la seva tasca de pastor de la comunitat 
parroquial de Sant Martí de Viladrau. 
 
Per a substituir Mn. Ramon, el senyor bisbe ha decidit nomenar, no un rector, sinó 
un administrador parroquial, és a dir, un mossèn que supleix el rector i que, tot i no 
ser rector, té els mateixos deures i drets que un rector.  
 
Aquest administrador parroquial és el que signa aquestes ratlles. Em dic Joan Mir i 
Tubau, sóc de Campdevànol, visc a Vic i,  actualment i des de fa onze anys, la meva 
feina principal com a mossèn és ser secretari general-canceller del bisbat. Espero 
que podré fer compatible aquesta feina amb la d’atendre, tan bé com sigui possible, 
la parròquia de Sant Martí de Viladrau. Des d’ara, doncs, us dic “Déu vos guard” a 
tots i em poso a la vostra disposició.  
 
Per tal que no falti cap a servei a la parròquia he demanat a Mn. Fèlix Guàrdia, que ja 
coneixeu perquè sol venir a celebrar l’eucaristia quan hi ha un difunt, que continuï 
col·laborant amb nosaltres i així ho farà. Segurament alguns dissabtes vindrà a dir la 
missa, al vespre. Mn. Ramon, sempre que la salut li ho permeti, també continuarà 
col·laborant: celebrarà la missa els dies feiners (els dilluns, els dimarts, els dimecres i 
els divendres).  I, en cas que no pugui fer-ho, aleshores en aquests dies feiners 
esmentats, en principi, no hi haurà missa.  
 
          ./. 



 
 
Un servidor, almenys per ara, no viuré a Viladrau, però hi vindré cada setmana els 
dijous, els dissabtes i els diumenges. Els dijous i els dissabtes, tota la tarda i fins al 
vespre; i els diumenges, al matí i fins després de la missa i, quan convingui, fins a la 
tarda-vespre. Si cal venir algun altre dia, mirarem com es pot fer. Amb tot, de mica 
en mica, anirem veient com es poden ajustar aquests horaris a les necessitats de la 
parròquia.   
 
Des d’avui mateix us demano la col·laboració de tots. La parròquia no és el rector, 
som tots els batejats i  del fet d’haver rebut el baptisme –i no pas de la manca de 
capellans- en neix el deure de participar responsablement en la vida i la missió de la 
parròquia.  Hem de fer tot el que cal fer, però fer-ho entre tots. Hem d’aconseguir, 
entre tots, que la parròquia de Sant Martí de Viladrau sigui la “font del poble”  
(l’expressió és de l’enyorat papa Joan XXIII) on tots puguem acudir a calmar la set, 
això és, a trobar-nos amb Jesús, sobretot en l’eucaristia del diumenge, i on tots ens 
puguem sentir acollits, respectats i estimats com a persones i com fills de Déu. 
 
 Una salutació ben cordial a tots, però d’una manera ben especial als malalts  i 
als qui estan sols.     
 
       Mn. Joan Mir i Tubau  
 
Viladrau, 19 de desembre del 2009  
 

 

CELEBRACIÓ COMUNITÀRIA DE LA PENITÈNCIA:   
Dimecres, dia 23 de desembre, a les 8 del vespre.  
 
HORARIS DE LES MISSES DE LES FESTES DE NADAL:  
Desembre del 2009 
 
Dijous, dia 24: Nit de Nadal, missa a les 12 de la nit. 
Divendres, dia 25:  Solemnitat de la Nativitat del Senyor (Dia de Nadal), 
missa a les 12 del migdia.  
Dissabte, dia 26: Festa de sant Esteve, missa anticipada, a 2/4 de 8 del 
vespre. 
Diumenge dia 27:  Festa de la Sagrada Família, missa a les 12 del migdia. 
Dijous, dia 31:   missa anticipada,  de la Solemnitat de Santa Maria, Mare 
de Déu, a 2/4 de 8 del vespre. 
 
 
 

     Sant Nadal per a tothom 


