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______________________________________________________ 

 
LA PARRÒQUIA COMENÇA EL NOU CURS 

 
Després del parèntesi de calma de l’estiu,  a començaments d’octubre tot ja 
està novament en marxa. Cal emprendre un nou curs i fer-ho, com sempre, 
amb moltes ganes, amb molta il·lusió i amb una gran confiança en el 
Senyor. A l’inici de curs va bé proposar-se, com a guia per a tot el curs, 
alguns objectius concrets, que no siguin molt ambiciosos, sinó assequibles, 
a l’abast de les possibilitats de la comunitat parroquial.  Dissabte passat en 
vam parlar en la reunió del Consell Pastoral Parroquial. Vam partir de les 
tres tasques que tota parròquia ha de fer, que les vam explicar en el Full 
parroquial  núm. 3 del dia 10 de gener del 2010,  i que ara tornem a 
recordar: anunciar l’evangeli, celebrar els sagraments i practicar la 
caritat. Va semblar que, durant aquest curs 2010-2011, ens podíem 
proposar els objectius següents:     
 
ANUNCIAR L’EVANGELI:  

- Posar en marxa un grup de catequesi d’adults: La idea és de 
reunir-se, tothom qui ho vulgui, un cop al mes, un divendres al vespre, a la 
parròquia, i preparar entre tots les lectures que es llegiran en la missa 
domical del dissabte i diumenge més pròxims al dia de la reunió.     
 - Convocar una trobada amb la comunitat sudamericana: Com 
tothom sap són força nombrosos els sudamericans que, a hores d’ara, viuen 
a Viladrau. El poble sudamericà té fama de ser un poble religiós, encara que  
les formes d’expressar la seva fe siguin diferents de les nostres. Ens ha 
semblat de convocar-los i veure què podem fer amb ells i per a ells.  
 - Organitzar una trobada festiva que marqui el començament 
de curs de la parròquia: Aquesta trobada, que es podria fer un dissabte, 
abans de la missa, i en la qual es podria fer un senzill piscolabis, podria ser 
una bona ocasió per a conèixer-nos un xic més tots els qui habitualment 
ens trobem a la parròquia.    
 
CELEBRAR ELS SAGRAMENTS:  

- Donar més rellevància a la missa familiar de cada tercer 
dissabte de mes: Es convidarà els nens i nenes que hi ha a catequesi, es 
procurarà que hi tinguin una participació ben activa, i també es convidarà 
especialment els pares d’aquests nens i nenes. Caldria que aquesta missa 
fos una veritable trobada familiar i una ocasió de viure més plenament la 
missa que, com sabeu, és l’acte més important de la comunitat parroquial; 
l’eucaristia és la “font i el cimal de la vida cristiana”. 

- Buscar més lectors: Hem de trobar més persones que  vulguin 
llegir les lectures, sobretot en la missa del dissabte i el diumenge. 
Proposarem fer dues llistes, una per al dissabte i una altra per al diumenge. 
Però, la condició per a fer de lector és preparar-s’hi. Una manera fàcil de 
fer-ho és venir una estona abans de la missa i llegir a  poc a poc la lectura 
que després s’haurà de proclamar davant l’assemblea. 
 



PRACTICAR LA CARITAT:  
 - Procurar que tots els malalts que ho vulguin, se sentin 
acompanyats per la parròquia.  Veiem molt important que tots els 
malalts que vulguin que se’ls porti la sagrada comunió, que se’ls faci arribar 
el full diocesà i el full parroquial o que els visiti el mossèn o una altre 
persona en nom de la parròquia, ho facin saber.    
 - Continuar donant suport a Càritas i Mans Unides. 
 
Vet ací, doncs, uns quants objectius que hauríem de poder assolir amb 
facilitat i amb l’ajuda de tots, els uns actuant directament i els altres donant 
suport a les iniciatives. A veure si, entre tots, ho aconseguim! 
         

El mossèn 

 

 
AGENDA  

 

INTENCIONS DE MISSES: dijous, dia 14: en acció de gràcies a Sant Albert; 

dissabte, dia 16: en acció de gràcies a Sant Martí; diumenge, dia 17: en acció de 

gràcies a la Sagrada Família.   

 

VISITA APOSTÒLICA DEL PAPA BENET XVI A BARCELONA: Recordem que, si 

es vol anar a Barcelona i s’hi vol anar amb els autocars que organitza el bisbat, hi 

ha temps d’apuntar-se fins el dia 15 d’octubre. 

 

INFORMACIONS 

 

DISTRIBUCIÓ DE LA SAGRADA COMUNIÓ: Recordem que el Sr. Lluís Coll i el 

Sr. Sergi Medina són les dues persones de la nostra parròquia que tenen 

autorització escrita del senyor Bisbe per a poder distribuir la Sagrada Eucaristia.  

 

NETEJA DE L’ESGLÉSIA: és un servei, aquest, al qual hi hem de donar la 

importància que mereix. Per tant, des del full parroquial agraïm una vegada més a 

la Sra. Carme Busquets, a la Sra. Carme Morera i a la Sra.     Mercè de can 

Bassó, aquest gran servei que fan a la comunitat parroquial i que el fan 

desinteressadament. Moltíssimes gràcies. 

 

DISTRIBUCIÓ DEL FULL DIOCESÀ I DEL FULL PARROQUIAL: a la parròquia 

de Viladrau rebem, cada setmana, 40 fulls diocesans.  A l’estiu, sembla que en 

falten, i, a la resta de l’any, en sobren. Seria important que hi haguessin més 

persones interessades en tenir el full i en llegir-lo, i que haguéssim de demanar 

més exemplars. De moment, començarem repartint els exemplars que sobren i ens 

ho farà la Sra. Maria Puigseslloses. Li hem d’agrair molt que hagi acceptat de fer 

aquest servei, que és un veritable apostolat.     

 

ELS COL·LABORADORS MÉS DIRECTES I ASSIDUS DE LA PARRÒQUIA: 

Comencem el curs agraint també la col·laboració de tots aquells que ajudeu a tirar 

endavant les activitats de la parròquia essent membres del Consell Pastoral 

Parroquial; fent cantar l’assemblea; fent de lectors; de catequistes; d’escolans; 

passant la capta; tocant les campanes quan hi ha un difunt; participant activament 

en totes les celebracions, cantant, responent, venint a fer la visita al Santíssim 

Sagrament o, simplement  “fent companyia” a l’església i vetllant-la, com fan els 

avis des del casal.    

 


