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RELACIONAR-SE, ESCOLTAR, ACOLLIR 

 
Amb l’arribada del bon temps, Viladrau, com si volgués seguir l’exemple de 
l’esclat de vitalitat del seu entorn natural, s’omple de vida. Viladrau, amb l’estiu,  
canvia la fesomia, del silenci de l’hivern passa al bullici propi dels mesos d’estiu. 
Pels carrers tornem a trobar-nos amb les cares conegudes de cada estiu i d’altres 
de noves. La bellesa i l’anomenada del lloc atreu i, per tant, és una gran 
oportunitat que tenim per a exercitar-nos en l’art de la relació, de l’escolta, de 
l’acolliment. 
 
Tornar a veure cares conegudes i cares noves ens va bé a tots, i ens va bé 
perquè, una de les característiques principals de les persones, és la de ser 
“éssers socials”, és a dir, tenir la capacitat de relacionar-nos amb altres 
persones. Som a l’època de la globalització i també hauríem de saber 
“globalitzar” les nostres relacions amb les altres persones, això és, aprendre a 
relacionar-nos amb tothom.  
 
De relacionar-se amb les persones també en podem dir “acolliment”. I la 
parròquia hauria de ser un lloc d’acolliment per excel�lència. En alguna altra 
ocasió hem recordat aquí, en el Full Parroquial, la imatge que feia servir el papa 
Joan XXIII per a descriure la missió de la parròquia. Deia que la parròquia ha de 
ser com “la font del poble” a  la qual tots acudeixen per calmar la seva set. La 
imatge és molt bonica i suggeridora. I tractant-se de font i d’aigua, aquí a 
Viladrau, la podem entendre més que bé. La parròquia ha de ser, doncs, el lloc 
on tothom pugui calmar la seva set de Déu i pugui trobar un recer d’humanitat i 
de fraternitat, això és, persones disposades a escoltar, acollir, respectar.   
 
Per tant, sempre, però sobretot durant tot l’estiu que tenim ocasió d’entrar en 
contacte amb més gent i gent de procedències diverses, cal que l’actitud 
d’escolta i d’acolliment sigui una de les notes distintives de la nostra parròquia. 
Aquesta actitud d’acolliment l’hem de fer palesa d’una manera significativa el 
diumenge, el dia del Senyor, en el moment de celebrar la missa dominical.  Ens 
trobem, els de casa i els de fora, a la “casa de tots”, a la “font del poble”, a la 
parròquia, per a participar en la taula de la paraula i en la taula de l’eucaristia, 
per a pregar junts, per a encoratjar-nos mútuament a ser fidels a la fe, per a 
renovar el nostre compromís de ser i comportar-nos com a membres de 
l’Església enmig de l’altra gent. I la missa que hem celebrat i viscut entre les 
quatre parets de l’església, l’hem de saber continuar a la sortida, a la plaça, 
quedant-nos una estona a conversar, comentant les notícies de la setmana, 
interessant-nos per coses potser sense gaire importància i d’altres de més 
serioses. Tot serveix per anar creant un teixit de relacions que ens fa ser més 
persones, més humans i també més cristians. 
 
Aprofitem, doncs, aquests  mesos d’estiu per exercitar-nos en l’art de les 
relacions humanes, de l’escolta i  l’acolliment. És una oportunitat que tenim per 
enriquir-nos mútuament  i no podem desaprofitar-la.  
         

El mossèn 



 

MISSA ELS DIES FEINERS DURANT L’ESTIU 
 

Durant els mesos de JULIOL, AGOST i, potser també el SETEMBRE, se celebrarà la 
missa cada dia a dos quarts de vuit del vespre. 

A un quart de vuit del vespre hi haurà el rés del sant Rosari. 
 
 
AGENDA 
 
INTENCIONS DE MISSES:  dissabte, dia 2: per les intencions del donant; 
diumenge, dia 3: pel poble de Viladrau; dilluns dia 4: pels difunts de la parròquia; 
dimarts, dia 5: pels difunts de la parròquia; dimecres, dia 6: pels difunts de la 
parròquia; dijous, dia 7: pels difunts de la parròquia; divendres, dia 8: pels difunts 
de la parròquia.  
 
COL�LECTA DE DISSABTE 2 DE JULIOL I DIUMENGE 3 DE JULIOL: Era previst que, 
aquests dos dies, la col�lecta anés destinada a acabar de sufragar les despeses de la 
instal�lació de les vitrines on s’exposen i es guarden els objectes litúrgics d’orfebreria de 
la parròquia. L’ajornarem per a dissabte i diumenge vinents. Està manat que el diumenge 
més pròxim a la solemnitat de sant Pere i sant Pau, que vam celebrar el proppassat dia 
29 de juny, es faci la col�lecta per a “l’Òbol de sant Pere”, una col�lecta l’import de la qual 
va destinada al papa i ell la reparteix a obres benèfiques i a les esglésies més 
necessitades.   
 
COL�LECTA PER CÀRITAS DEL DIA DE CORPUS: es van recollir 859,59 euros. 
Moltíssimes gràcies. Aquesta quantitat ja ha estat lliurada al seus destinataris.   
 
FORMACIÓ CRISTIANA PER A ADULTS: diumenge vinent, dia 10 de juliol, de 2/4 
d’11 a 2/4 de 12 del matí, com cada segon diumenge de mes, ens trobarem a la 
rectoria per a llegir i comentar les lectures del diumenge. Tothom hi és convidat.  
 
DONATIUS REBUTS PER A LES VITRINES: 25,00, 20,00, 20,00, 40,00, 5,00; 20,00 
euros. Fins el dia d’avui s’han recollit: 7.097,74 euros. Moltes gràcies. 
 

 
ELS OBJECTES LITÚRGICS D’ORFEBRERIA QUE TENIM EXPOSATS 

 

CALZE 
 

Calze d'argent fet a Vic datat aproximadament a finals del segle XVII. La base, 
visiblement bombada, està decorada amb quatre rostres de querubins alats repussats. 
Un gran nus gerriforme decorat amb bonics motius vegetals cisellats centra el peu. La 

sotacopa és aplatada, decorada amb motius florals cisellats  i 
coronada per una cresteria amb elements arquejats lleugerament 
calats. El vas és completament llis. 
El calze, com és sabut, es fa sevir en la celebració de l’Eucaristia. 
En parlar del calze a tots ens vénen a la memòria les paraules de 
Jesús en el darrer sopar: “Després prengué el calze, digué l’acció 
de gràcies, els el donà i en begueren tots. I els digué; “Això és la 
meva sang, la sang de l’aliança, vessada per tots els homes”. 
Aquestes mateixes paraules es troben en la primera carta de sant 
Pau als cristians de Corint, on Pau diu que transmet la tradició 
que ha rebut del Senyor: “Jesús, el Senyor, prengué el calze, 
havent sopat, i digué: “Aquest calze és la nova aliança segellada 
amb la meva sang. Cada vegada que en beureu, feu-ho per 
celebrar el meu memorial. Així, doncs, cada vegada que mengeu 
aquest pa i beveu aquest calze anuncieu la mort del Senyor fins 
que torni”.  


