
 

 

PARRÒQUIA DE SANT MARTÍ DE VILADRAU  
DIUMENGE  IV DE DURANT L’ANY –30 de gener del 2011- Full parroquial n. 57  

 
El PLA DIOCESÀ DE PASTORAL DEL BISBAT DE VIC 

 

Els qui llegiu habitualment aquest full parroquial us haureu adonat 

que, de tant en tant, es fa alguna referència al “Pla Diocesà de 

Pastoral del Bisbat de Vic 2009-2014”.  
 

Què és un pla diocesà de pastoral? És una eina de treball que ajuda 

les parròquies, arxiprestats, moviments apostòlics, grups i tots els 

fidels a caminar junts vers la mateixa direcció a l’hora d’anunciar la 
paraula de Déu, celebrar els sagraments i practicar la caritat fraterna. 

Per tant, un  pla diocesà de pastoral és com un full de ruta, un 

brúixola, que assenyala el camí  per a assolir (o almenys, tendir-hi), 

tots junts, un objectiu determinat.  

 
Normalment, cada diòcesi acostuma a fer una pla diocesà de pastoral 

i el fa per a un període de temps determinat: dos anys, tres anys, 

cinc anys. Endemés, cada pla diocesà de pastoral va acompanyat 

d’un lema general. El Pla Diocesà de Pastoral del Bisbat de Vic 2009-
2014 és per cinc anys i  porta per lema general: “SIGUEU SANTS!”.  

 

Per tal d’organitzar el treball que s’ha de fer, el pla diocesà de 

pastoral es divideix en cursos i a cada curs s’assenyala un treball 
concret a fer. Durant el curs 2010-2011 el pla diocesà de pastoral del 

bisbat de Vic estableix que es treballi d’una manera particular sobre 

el BAPTISME. És a dir, durant tot aquest curs, però sobretot, des de 

la festa del Baptisme del Senyor (9 de gener) i fins al final del temps 
de Pasqua (el diumenge de Pentecosta, el dia 12 de juny) caldria fer 

l’esforç d’aturar-nos a reflexionar sobre el baptisme que un dia vam 

rebre i així de prendre una major consciència del que implica, en la 

nostra vida, haver estat batejats.      

    
Per tal d’acompanyar aquesta reflexió sobre el baptisme s’ha editat,  

des del bisbat, dos fullets que porten per títol “El baptisme, un do per 

a creure, celebrar i viure”, adreçat sobretot a les famílies que 

demanen el baptisme per als seus fill, i un altre fullet que porta per 
títol “Què n’has fet del teu baptisme?” adreçat a tots els batejats, per 

tal que puguem aprofundir i revisar el baptisme que un dia vam 

rebre.  A més d’aquests dos fullets, s’ha editat un llibret amb les 

pregàries bàsiques del cristià i i un díptic amb les fórmules de la 
doctrina catòlica. 
 



Exhortem vivament a llegir el fullet que porta per títol “Què n’has fet 

del teu baptisme?”, i a llegir-lo des d’ara i fins acabar el temps de 

Pasqua. Per tal d’ajudar a la lectura i d’ampliar una mica el que 

explica el fullet, cada diumenge dedicarem aquesta primera plana del 
full parroquial a comentar-lo. Esperem que aquests comentaris ens 

ajudin a tots a entendre una mica més què comporta per a un cristià, 

-que comporta, doncs, per a cadascun de nosaltres-, haver rebut el 

baptisme. A què compromet haver rebut, un dia, el baptisme?  
 

El proper dia començarem aquests comentaris.  

 

El mossèn   

 
 

AGENDA  
 

INTENCIONS DE MISSES: dijous, dia 3: pel poble de Viladrau; dissabte, dia 5: 
per Joan Busquets i Busquets, difunt; diumenge, dia 6: per Pere Riera i 
Gallart i Jaume Morera i Blancafort, difunts.  
 
 
INFORMACIONS  
 

DEFUNCIONS: Divendres passat, dia 21 de gener, a la tarda, a l’església 
parroquial, es va celebrar la missa exequial per Florenci Busquets i Burniol, de 
77 anys d’edat, solter. Va morir a Vic, a l’hospital de la Santa Creu, el dia 20 de 
gener del 2011. I el dimecres, dia 26 de gener, a la tarda, a l’església parroquial, es 
va celebrar la missa exequial per Francesc Llorà i Llosada, de 85 anys d’edat, 
casat. Va morir a Tona, el dia 25 de gener del 2011. Reposin en pau.  
 

COL·LECTES MISSES EXEQUIALS: En la missa exequial per Florenci Busquets i 
Burniol es van recollir 67 euros amb 50 cèntims. I en la missa exequial per 
Francesc Llorà i Llosada es van recollir 170 euros amb 74 cèntims. Com sempre, 
dividim aquestes quantitats en tres parts iguals: una part es destina a Càritas i 
Mans Unides, a parts iguals; un part a fer dir misses per als dos difunts; i una part 
per les necessitats de la parròquia.   
 
UNA MOLT BONA NOTÍCIA: Hi ha un grup de nois i noies que dissabte vinent, dia 
5 de febrer, començaran la catequesi per a preparar-se per a rebre el sagrament de 
la Confirmació. Es reuniran cada primer i tercer dissabte de mes, de 4 a 5 de la 
tarda, a la rectoria. Demanem la pregària de tota la parròquia per tal que aquesta 
jovenalla siguin perseverants en aquest camí que estan a punt de començar.  
 
DONATIUS PER A LES VITRINES: els podeu dipositar a la caixeta que hi ha a 

l’església, entrant a mà dreta, i en la qual hi ha un rètol que indica “donatius per 
a les vitrines” o bé directament al compte corrent de la parròquia de Viladrau “La 
Caixa” núm. c/c. 2100 3731 35  2200009611, fent constar que el donatiu és 
per a les vitrines. Els donatius desgraven el 25% de l’Impost sobre la Renda de 
les Persones Físiques. Si voleu el rebut que acrediti el vostre donatiu, demaneu-lo 
al mossèn.  
 

DONATIUS REBUTS PER A LES VITRINES: 10,00; 10,00, 5,00; 50,00; 500,00 
euros. Moltes gràcies.   

 


