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BENVINGUTS

Amb els mesos d’estiu el nostre poble s’omple de famílies que, des de fa anys i 
d’altres des de temps més recents, tenen el costum de venir a passar l’estiu a 
l’ombra del Montseny. El poble pren nova vida i els carrers i places, quan són 
ben concorreguts, són l’exemple més evident. Aquest  estiu, com a novetat, s’hi 
afegeix el I Festival de Música Marcos Redondo que, donada la qualitat dels 
intèrprets, de segur que encara donarà més nom al poble i atraurà més gent 
cap a Viladrau.

Per la parròquia, l’arribada de l’estiu també comporta un notable canvi de 
fesomia. I aquest canvi es nota, sobretot, en dos fets:  en primer lloc l’església, 
quan està oberta (i tant de bo que ho pogués estar cada dia i tot el dia!)  rep 
moltíssimes visites de les persones que vénen a passar el dia a Viladrau.  Hi ha 
qui hi entra només com a  turista, o mogut per la curiositat, o per contemplar 
un espai religiós,  però també hi ha qui hi entra per pregar, per trobar Déu, per 
estar-se amb Aquell que no veiem però que sabem que ens estima. Anar a 
besar la imatge del  Sant  Crist és la pràctica més habitual, però també hi ha 
persones que entren a fer la visita al Santíssim Sagrament. 

El segon fet és que, en els mesos d’estiu,  som més els qui participem a 
l’eucaristia dominical, tant al dissabte al vespre, en la missa dominical 
anticipada,  com el diumenge al matí, i també en l’eucaristia dels dies feiners. 
Ser més colla, almenys durant aquests mesos d’estiu, és un motiu d’animar-nos 
tots plegats una mica més, encara que els temps que vivim no són, per a la fe 
cristiana, ni temps de multituds ni de majories ni una passejada triomfal. 

Aquesta situació diferent  que es dóna a l’estiu hauria de ser un motiu, per a uns 
i altres, d’enriquiment mutu. La comunitat parroquial del poble acull amb molt 
de goig a cristians que pertanyen a altres comunitats parroquials, sobretot de la 
ciutat. I tots podem aprendre de tots.  

Benvinguts, doncs, tots els qui passareu l’estiu a Viladrau i vindreu els dissabtes 
o els diumenges a celebrar l’eucaristia. Tots, siguem d’on siguem, professem 
una mateixa fe i tots tenim el bon costum d’anar, almenys un cop cada 
setmana, a l’església  a celebrar aquesta fe. “L’assemblea eucarística dominical 
és la imatge i la icona d’allò  a què l’Església entera és cridada: l’escolta de la 
Paraula de Déu, la celebració  de la seva Aliança i el fet  de ser enviada a servir 
el món. En aquesta taula som introduïts cada vegada més profundament en 
l’Aliança amb Déu i una vida de solidaritat  fraterna” (Bisbes de Bèlgica (2004), 
Anunciar l’evangeli al món d’avui).

Sentim-nos tots convocats per Déu i convidats per la parròquia a fer que l’acte 
més visible de la comunitat parroquial de Viladrau, la missa dominical, sigui 



veritablement una trobada de la “família de Déu”. Que la nostra participació en 
la taula de la Paraula i la taula de l’Eucaristia refermi la nostra identitat de 
cristians i ens doni forces per a ser testimonis de la fe, de “l’art de viure com a 
cristians”, més enllà de les quatre parets de l’església. Procurem fer el possible 
perquè les nostres trobades dominicals d’aquest  estiu siguin, doncs, animades 
per una participació  “plena, conscient i activa”, que s’expressi en mostres de  
fraternitat  sincera entre nosaltres, tant durant  la celebració com quan, sortint 
de missa, a la plaça de l’església, i seguint una pràctica molt  pròpia dels nostres 
pobles, “allarguem la missa” quedant-nos una estona a conversar.  

  El mossèn
______________________________________________________
AGENDA

INTENCIONS DE MISSES: dilluns, dia 12: en acció de gràcies a la 
Trinitat; dimarts, dia 13: en acció de gràcies a la Trinitat; dimecres, dia 
14: per les vocacions sacerdotals; dijous, dia 15: per les vocacions 
sacerdotals; divendres, dia 16: per les vocacions sacerdotals; dissabte, 
dia 17, per Pere Bellvehí i Tordera, difunt; diumenge, dia 18: per les 
vocacions sacerdotals. 

CASAMENT: Dissabte vinent, dia 17 de juliol, a les 12 del migdia, al casal 
del Sagrat Cor, en JORDI MARCO i RICÓS i la SHEILA HERNÁNDEZ i 
PORTA, ambdós amb domicili a Barcelona, tenen previst contraure 
matrimoni.  

INFORMACIONS

BATEIG: Dissabte passat, dia 3 de juliol, a l’església parroquial, va rebre el 
sagrament del Baptisme el nen LUCAS LLIGOÑA i SASTRE,  fill de Josep-
Eudald i de Maria Yvonne, i amb domicili a Barcelona.

LA VEU DELS SANTS:  

“Pels esperits benaurats que han penetrat en la unitat de la vida 
divina, tot és u: el repòs i l’activitat, la contemplació i l’acció, el 
silenci i la paraula, l’escolta i la comunicació, l’ofrena d’una 
receptivitat que estima o el desbordament de l’amor en la lloança de 
gratitud. 

La vida interior és el fonament últim: La formació es fa de l’interior 
a l’exterior. Com més una ànima està profundament lligada a Déu, 
com més ella està totalment abandonada a la gràcia, més forta serà 
la seva influència en l’edificació de l’Església”.
(EDITH  STEIN, Santa Teresa Beneta de la Creu, 1891-1942) 


