
 
 

PARRÒQUIA DE SANT MARTÍ DE VILADRAU 

______________________________________________________________________ 

 
LA PARRÒQUIA, LA FAMÍLIA DE DÉU 

 
L’any 1988 el papa Joan Pau II va fer pública una exhortació apostòlica 
que porta per títol “Els fidels laics” que tracta sobre la vocació i missió 
dels laics en l’Església i en el món. Aquesta exhortació, que es va 
publicar després del Sínode de Bisbes de 1987, és molt important per 
entendre què s’espera que facin els fidels laics tant en l’Església com en 
el món.  
 
Avui, només ens fixarem en la participació que han de tenir els fidels 
laics en la vida de l’Església.  
 
Els fidels laics han de participar en la vida de l’Església, no perquè el 
mossèn els convida a participar-hi o perquè avui dia hi ha mancança de 
preveres, sinó per una raó molt més profunda: pel fet d’haver rebut el 
baptisme. El baptisme dóna als fidels laics el dret i el deure de ser 
corresponsables, juntament amb els preveres i amb les religiosos i 
religioses, de la missió de l’Església. 
 
L’Església és fa visible de manera immediata en la parròquia. La 
parròquia, llegim en aquesta exhortació del papa, “no és principalment 
una estructura, un territori, un edifici; és la família de Déu, com una 
fraternitat animanda per l’Esperit d’unitat, és una casa de família 
fraterna i acollidora, és la comunitat dels fidels”.  
 
Tots els fidels laics s’haurien de posar al servei de la parròquia perquè, 
com subratlla el papa, “l’acció dels laics és tan necessària que, sense ella, 
el mateix apostolat dels pastors no podria assolir, la major part de les 
vegades, la seva plena eficàcia”. 
   
El papa exhorta els fidels laics a estar cada cop més convençuts que han 
d’assumir compromisos en la seva parròquia. I els diu el següent: “Els 
laics han d’habituar-se a treballar a la parròquia en íntima unió amb llurs 
sacerdots, a exposar a la comunitat eclesial els seus problemes i els del 
món i les qüestions que es refereixen a la salvació dels homes, per tal que 



siguin examinats i resolts amb la col·laboració de tots; a donar, segons 
les pròpies responsabilitats, llur contribució a tota iniciativa apostòlica i 
missionera de la pròpia família eclesiàstica”.  
 
I, en els nostres dies,  la col·laboració dels fidels laics és més necessaria 
que mai: “En les circumstàncies actuals, els fidels laics poden i han de 
prestar un gran ajut al creixement d’una autèntica comunió eclesial en 
les respectives parròquies, i al desvetllament de l’afany missioner dirigit 
vers els no creients i vers els mateixos creients que han abandonat o 
limitat la pràctica de la vida cristiana”.  
 
Els fidels laics, doncs, tenen un paper insubstituïble en la vida i el 
funcionament de l’Església i de la parròquia. Per tant, la parròquia, la 
nostra parròquia de Viladrau, serà el que, amb l’ajuda de Déu i la 
col·laboració de tots plegats, vulguem que sigui.  
        

       El mossèn 
____________________________________________________ 
 
DEFUNCIÓ: El proppassat dia 9 de gener va morir a Vic, RICARDO NAVARRO i 
MORALES, de 87 anys, vidu de Maria Dolors Mota, i natural de Beniel (Múrcia). La 
missa exequial  es va celebrar a l’església parroquial,  el dilluns dia 11 de gener, a les 
10 del matí.  
 
INTENCIONS DE MISSES:  Recordem que sempre que hi hagi intencions misses 
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.  
 
CONSELL PASTORAL PARROQUIAL:  Estem mirant, aquests dies, si seria possible de 
posar en funcionament en la parròquia un Consell Pastoral Parroquial, això és, un 
grup de persones  que prestin el seu ajut per a  organitzar, fomentar i animar 
l’activitat pastoral de la parròquia.   
  
SAGRAMENT DE LA CONFIRMACIÓ: Si hi haguessin nois i noies de més de 18 anys 
que volguessin rebre lel sagrament de la Confirmació podeu fer-nos-ho saber. Es 
tractaria de fer una preparació intensiva i, un cop degudament preparats, es podria 
rebre aquest sagrament probablement en la Vetlla de Pentecosta (dissabte 22 de 
maig), a la catedral de Vic.  
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