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NOMENAMENTS PARROQUIALS 

Cada any, a finals de juny, el senyor Bisbe sol signar una colla de nomenaments 

de rector, administradors parroquials, vicaris, etc. que afecten parròquies 

diverses del bisbat. Aquest estiu, com vau poder veure en el Full Diocesà de 
diumenge passat, la llista de nomenaments és força llarga i, per tant, els canvis 

en les parròquies, també. 

El motiu de parlar de nomenaments en el Full Parroquial és perquè un d’aquests 
nomenaments afecta la parròquia de Viladrau. Atesa la penúria de mossens, el 

senyor Bisbe ha decidit que l’administrador parroquial (el rector interí) de 

Viladrau, a més de fer tot el que ja fa a Viladrau i a Vic, sigui també el rector 

interí de Santa Maria de Seva, de Sant Martí del Brull, de Sant Cristòfol de la 
Castanya i de Sant Cebrià de la Mora. Tanmateix, no haurà pas de tenir cura 

d’aquestes quatre parròquies tot sol. El senyor bisbe ha decidit nomenar també 

un vicari (un capellà de Ruanda, que actualment és rector de Sant Miquel de 
Balenyà i de Sant Jaume de Viladrover i resideix a Balenyà) i un laic, casat, que 

s’està preparant per a rebre el diaconat (i que resideix a Vic). Ells dos, hauran de 

fer-se càrrec de la feina habitual que hi pugui haver en aquestes quatre 

parròquies abans esmentades, sobretot a Santa Maria de Seva i San Martí del 
Brull.  Per tant, a partir d’ara, hi haurà  una mica més de feina i probablement 

caldrà ajustar algun horari, la qual cosa, si convé fer-ho, s’anunciarà 

oportunament. 

La situació de penúria a la qual hem arribat, pel que fa a capellans, hauria de ser 

motiu de reflexió per a tota la comunitat cristiana i per a les famílies cristians. El 

més normal és que les vocacions de capellà sorgeixin de les famílies cristianes i 
de les comunitats cristianes i dels grups o moviments cristians. Però la font, ara 

com ara, sembla que s’ha estroncat o, si raja, raja a compte gotes. Per això, hi 

ha bisbats que per a pal·liar aquesta penúria recorren a fer venir capellans 

d’altres països. En el cas del bisbat de Vic, i fins al moment present, tenim  
capellans de Ruanda, de Guinea, del Congo, d’Argentina, del Perú, i aviat 

n’arribaran alguns de Xile i d’algun altre país d’Amèrica del Sud.  És una bona 

solució? Segurament només amb el temps ho sabrem.  

Entre la gent que, aquest problema, els preocupa, hi ha opinions de tota mena: 

hi ha qui diu que no s’haurien d’anar a buscar capellans forasters; hi ha qui diu 

que ja els està bé que en vinguin; hi ha qui diu que caldria preparar degudament 
homes i dones, casats o solters, per tal que, quan convingués, es poguessin 

posar al capdavant de la comunitat parroquial: reunir els fidels per a pregar, 

llegir i meditar la Paraula de Déu, distribuir l’eucaristia, fer els funerals sense 

missa, etc. 

En fi, el problema és sobre la taula i ens afecta tots els cristians. Què farem? 

Com ho farem? Quins camins cal emprendre? De moment, hem emprès un camí 

que ja es veu que no és l’òptim però que dóna un mica de resposta a les 
necessitats espirituals més immediates dels fidels. Com passa moltes vegades, i 

en molts àmbits de la vida, davant la impossibilitat de tendir cap el que 

semblaria el millor s’ha triat la sortida menys dolenta. Tanmateix, Déu faci que 
no haguem de trigar gaire per a tornar a la normalitat.                                                                    

 

El mossèn 



 

 

DIMARTS, DIA 26 DE JULIOL, PRIMER ANIVERSARI DE LA MORT   

DE MN. RAMON HOMS i FRANCH, 
RECTOR DE VILADRAU (2000-2009) 

La missa que celebrarem a 2/4 de 8 del vespre serà  

en sufragi de Mn. Ramon. 
  

 

AGENDA 

 
INTENCIONS DE MISSES: dissabte, dia 23: per Carme Serra i Muntal, 

difunta; diumenge, dia 24: per Joana María Mariol Benítez, difunta; dilluns, 

dia 25: pels difunts de la parroquia; dimarts, dia 26: per Mn. Ramon Homs 

i Franch, en el primer aniversari de la seva mort;  dimecres, dia 27: pels 
difunts de la parròquia; dijous, dia 28: per  Juana María Mariol Benítez, 

difunta; divendres, dia 29: pels difunts de la parròquia; dissabte, dia 30: 

pels difunts de la familia Salarich i Roquet; diumenge, dia 31: pel poble de 
Viladrau.  

 

 

INFORMACIONS 
 

 

DONATIUS REBUTS PER A LES VITRINES: 5,00; 5,00; 5,00 euros. Fins el 
dia d’avui s’han recollit: 8.032,78 euros. Moltes gràcies. 

 

 

ELS OBJECTES LITÚRGICS D’ORFEBRERIA QUE TENIM EXPOSATS 
 

RELIQUIARI DE LA VERACREU 

 
Reliquiari de la Veracreu d'argent de planta ovalada realitzada per 
Antoni Samon el 1780. A la part frontal de la base, repussat, hi ha 
diversos improperis de la passió que actuen com a decoració: una 
escala, tres claus, un martell, les tenalles, una llança, una esponja i 
uns daus. Al revers de la base hi ha representat el sudari de Verònica 
i els flagells. El peu està centrat per un gran nus. La creu és d’una 
única làmina d’argent i s'insereix al peu mitjançant una fina tija 
d'inserció. La superfície de la creu és llisa, i el seu perímetre està 
recorregut per una petita sanefa. Cossos en forma de petxina decoren 
els extrems. A la creuera hi ha una teca ovalada amb perímetre 
perlat, a l’nterior de la qual es posa la relíquia. De cada vèrtex de la 
creuera en surten feixos de raigs daurats. Al revers de la creu hi ha 
diferents elements cisellats: al braç superior hi ha una cartel·la amb la 
inscripció INRI (Jesús de Natzaret, Rei dels jueus). Als braços laterals 
hi ha un sol i una lluna. En el braç inferior hi ha una columna amb un 
gall. A la creuera una corona d'espines. 
En els reliquiaris de la Veracreu es guarda, en principi, un fragment de 
la creu veritable on morí Jesús. Sovint, la procedència d’aquests fragments és molt discutida i no es 
pot certificar amb certesa la seva autenticitat. Tanmateix el més important és el significat que la creu 
té per als cristians. Aquest significat el recordem especialment el Divendres Sant en el moment de la 
veneració de la Santa Creu. El celebrant diu o canta: “Mireu l’arbre de la Creu, on morí el Salvador del 
món”. I tothom respon: “Veniu i adorem-lo”. I en una antífona d’aquest mateix dia, cantem: “Adorem, 
Senyor, la vostra Creu, lloem i glorifiquem la vostra santa resurrecció; per aquest arbre ha vingut el 
goig a tot el món”.   


