
PARRÒQUIA DE SANT MARTÍ DE VILADRAU 

______________________________________________________________________ 
 

QUÈ HA DE FER UNA PARRÒQUIA? 
 
Tots sabeu que la primera carta encíclica que va escriure el papa Benet 
XVI portava per títol “DÉU ÉS AMOR”.  Es tracta d’un text molt bonic, 
difícil de llegir en la seva primera part, però molt entenedor i lluminós 
en la segona part.   En aquesta segona part, s’hi troba la frase següent:  
“La natura íntima de l’Església s’expressa en una triple tasca: anunci de 
la Paraula, celebració dels sagraments i servei de la caritat. Són tasques 
que s’impliquen mútuament i no poden separar-se l’una de l’altra”.    
 
En aquestes paraules del papa hi tenim dibuixada la identitat de 
l’Església i la identitat de la parròquia, que és l’Església present en un 
lloc concret.  Què ha de fer, doncs, una parròquia? Què ha de fer la 
nostra parròquia de sant Martí de Viladrau?  Ha de fer tres coses: 
anunciar l’evangeli, celebrar els sagraments i practicar la caritat. 
 
Primer de tot i pel fet de ser batejats i confirmats, tots els fidels cristians 
(preveres, religiosos i laics) tenim la vocació i la missió de ser 
anunciadors de l’evangeli.  Cal que l’evangeli el fem sortir de les quatre 
parets de l’església i el fem ressonar en tots els ambients on ens 
movem.  El manament de Jesús “Aneu i prediqueu l’evangeli” continua 
vigent i ens obliga a tots. Cap deixeble de Jesús no pot evadir-se 
d’anunciar l’evangeli.  Per això, nosaltres homes i dones d’avui, hauríem 
de sentir aquesta obligació ben nostre i, com sant Pau,  ser capaços de 
dir-nos a nosaltres mateixos: “Ai de mi, si no predico l’evangeli!”. I 
l’evangeli es predica amb la paraula, però, sobretot, amb l’exemple.    
 
En segon lloc, tots els fidels cristians hem de celebrar dignament els 
sagraments. El Concili Vaticà II (1962-1965) ens va recordar que “la 
manifestació principal de l’Església es troba en la participació plena i 
activa de tot el poble de Déu en les mateixes celebracions, sobretot 
l’eucaristia”.  I, per a reblar el clau, afegeix: “Cal evitar que els fidels 
cristians assisteixin a aquest misteri de fe (l’Eucaristia) a tall 
d’espectadors estranys o muts... sinó que participin en l’acció sagrada 
conscientment, piadosa i activa”.  Per tant, a missa, i en la celebració de 
qualsevol sagrament,  no s’hi va a mirar sinó a participar amb les 
aclamacions, les respostes, els cants, el silenci sagrat...  



 
I, en tercer lloc,  cal que els fidels cristians practiquem la caritat  envers 
el proïsme,  sobretot  atenent amb molt d’amor els pobres i els malalts. 
El papa Benet XVI, comentant aquest servei indispensable de la caritat,  
escriu el següent: “Per a l’Església, la caritat no és una mena d’activitat 
d’assistència social que també es podria deixar a d’altres, sinó que 
pertany a la seva natura i és manifestació irrenunciable de la seva pròpia 
essència. (...) El programa del cristià –el programa del bon Samarità- és 
un cor que veu. Aquest cor veu on es necessita amor i actua en 
conseqüència”.  L’Església, la parròquia, doncs, mai no pot sentir-se 
dispensada de l’acció caritativa.    
 
Anunciar l’evangeli – celebrar els sagraments – practicar la caritat, tres 
tasques indispensables de la parròquia, tres objectius que  han de ser 
objectius de tots i que hem d’aconseguir, amb paciència i tenacitat, amb 
la col·laboració de tots. 
 
         El  mossèn  
INTENCIONS DE MISSES 
Diumenge, dia 10 de gener, la missa de les 12 del migdia la celebrarem per Engràcia Bosch 
Armengou, en el primer aniversari de la seva mort. 
Sempre que hi hagi intencions de missa encomandes les publicarem en aquest full 
parroquial. Quan no hi hagi full parroquial, les intencions de missa les anunciarem en la 
cartellera que hi ha en el cancell de l’església.   
 
VISITA ALS MALALTS 
Totes les famílies que tingueu malalts a casa i desitgeu que el mossèn vingui a veure’ls i/o a 
portar-los la comunió, sou pregats de fer-ho saber.  
 
AGRAÏMENT  PER LA NETEJA DE L’ESGLÉSIA.   
Aquestes festes de Nadal tots us heu pogut adonar que el presbiteri de l’església feia molt 
goig. El pessebre és molt bonic i els rams que l’acompanyen també. I l’església era molt 
neta. Tot el mèrit és del grup de senyores que ens netegen l’església i  l’ornamenten en bé 
de tots.  Moltíssimes gràcies. 
 
LECTORS  
Hem d’aconseguir que hi hagi un bon grup de gent que faci de lector a l’hora de la missa. 
Farem la llista dels lectors del dissabte i la llista dels lectors del diumenge i  cadascú 
s’encarregarà de fer de lector el dia que li vagi millor.      
 
ESCOLANS I ESCOLANES 
Es demana a tots els pares i avis que tingueu fills o néts de més de 9-10 anys, més o menys,  i 
que vulguin fer d’escolans que ens ho digueu. Els ensenyarem què és fer d’escolà i, si en 
surt un bon grup, els repartirem la feina, un dia els tocarà fer d’escolà a uns i un altre dia als 
altres.                                                                                 

Viladrau,  9-10 de gener del 2010 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


