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AUX JEUNES DU DIOCÈSE DE VERSAILLES 
 

Soyez, vous tous,  très bienvenus à Viladrau.  
Nous sommes très heureux de vous accueillir dans notre village, dans nos 
familles, dans notre paroisse, dans notre célébration de l’eucharistie.  

Vous êtes, pour nous et pour l’Eglise catholique, un très beau signe 
d’espérance. 
Votre présence nous dit que la foi chrétienne est très vivante dans le coeur d’un 

grand nombre de jeunes.   
Nous en rendons grâce à Dieu. Nous prions pour vous.  
Que votre participation à la Journée Mondiale de la Jeunesse 2011 à Madrid soit 

une belle occasion de faire une profonde expérience de Dieu, de vivre la 
catholicité de l’Église, de partager votre foi avec d’autres jeunes et de nouer 
des liens d’amitié solides entre vous.      

 
 

 
 

JOVES, SIGUEU MOLT BENVINGUTS! 
 

Aquests dies, la diòcesi de Vic, acull 4.000 joves de països diversos (França, Alemanya, 

Polònia, Itàlia, Austràlia, Itàlia, Mali …) que són de pas cap a Madrid per a participar en 
la Jornada Mundial de la Joventut 2011.  D’aquests quatre mil joves, una cinquantena, 
tots ells de la diòcesi de Versailles (França), passen uns dies a Viladrau, gràcies a la 

generositat de moltes famílies que els han obert les portes de casa. Només pel fet 
d’acollir-los, Viladrau ja haurà contribuït, aportant el seu gra de sorra, a la Jornada 
Mundial de la Joventut 2011.  

 
La presència de tots aquests joves entre nosaltres, i de la gran concentració de joves 
que hi haurà a Madrid, és un veritable regal de Déu. A tots aquests joves els uneix un 

mateix ideal: seguir Jesucrist, ser deixebles de Jesucrist. D’entrada sorprèn 
positivament, mirant els poquíssims joves que hi ha en les nostres parròquies,  que 
tants i tants joves d’arreu del món es mobilitzin per a participar en aquesta Jornada 

Mundial de la Joventut  i ho facin en nom de la fe cristiana. Són joves “que volen 
creure, que busquen Déu, que estimen Crist “, com ha escrit Benet XVI, i que estan 
lligats a una parròquia, a un moviment apostòlic, a un grup de pregària, a un grup 

d’amistat, etc. i que han respost a la crida del Papa Benet XVI a trobar-se a Madrid. 
Aquests joves, amb totes les limitacions i les ambiguïtats que es vulguin veure en 
aquesta trobada, són l’esperança de l’Església i, alhora, són exemple per als altres 

joves del seu país i per als joves del nostre país… i són també un exemple i una 
injecció d’esperança per a nosaltres, els adults. La fe en Jesucrist és viva, té futur, 
encara que la realitat de cada dia, en els nostres pobles, sembla que ho desmenteixi. I, 

evidentment, ens hem d’alegrar que la fe cristiana – sigui allà on sigui- sigui viva, 
tingui futur.  Això és un motiu per a mantenir-nos ferms, fidels, i fer costat a tots els 
joves, que a més de ser joves, s’interessen per la fe cristiana.  



 

Benvinguts, doncs, tots els joves que participaran en la Jornada Mundial de la Joventut 
i una benvinguda especial als joves de la diòcesi de Versailles (França) que aquests 
dies són entre nosaltres. Viladrau, les famílies, la parròquia i el poble us acull amb gran 
goig, desitgem que tingueu una bona estada entre nosaltres i que us emporteu cap a 

Madrid i cap al vostre país un record agradable de la vostra breu estada a Viladrau. De 
segur que la vostra presència, aquests dies, ens haurà portat més pau al cor i més 
esperança i haurà desvetllat en nosaltres una pregària d’agraïment a Déu en veure que 

la llavor de la fe també és acollida pels cors joves de milers de joves d’arreu del món. 
Veient tots aquests joves cristians, doncs, només podem dir: Gràcies, Senyor, per tots 
aquests joves que responen generosament a la vostra crida.                                            

 
El mossèn       

______________________________________________________ 
 
AGENDA 

 
INTENCIONS DE MISSES: dissabte, dia 13: a intenció del qui ha fet l’almoina; 
diumenge, dia 14: Juana María Mariol i Benítez; dilluns, dia 15: Maria Palou i 

Antonio Bravo, difunts; dimarts, dia 16: a intenció del qui ha fet l’almoina; 
dimecres, dia 17: a intenció del qui ha fet l’almoina; dijous, dia 18: Difunts 
família Ballús i Palou; divendres, dia 19: a intenció del qui ha fet l’almoina; 

dissabte, dia 20; a intenció del qui ha fet l’almoina; diumenge, dia 21: a intenció 
del qui ha fet l’almoina. 
 

INFORMACIONS 
 
BATEIG: El proppassat dia 31 de juliol, a l’església parroquial,  la nena Alèxia Portet 

i Vilamala, filla de Marc i de Sílvia,  va rebre el sagrament del Baptisme. L’enhorabona 
a l’Alèxia, i als seus pares i padrins.  
 

RESULTAT DE LES COL·LECTES DELS DIES 6 i 7 D’AGOST PER A LES 
VITRINES : En les col·lectes que es van fer dissabte i diumenge passat es va recollir 
un total de 488,77 euros.  Moltíssimes gràcies a tots.  

 
FORMACIÓ CRISTIANA PER A ADULTS: Tal com ja vam anunciar diumenge 
passat, la trobada no la farem aquest diumenge sinó el dia 21 d’agost. Recordem que 

aquestes sessions de formació estan obertes a tothom i que les fem a la rectoria, de 
2/4 d’11 a 2/4 de 12 del matí.  
 
MISSA AMB JOVES QUE PARTICIPARAN A LA JORNADA MUNDIAL DE LA 

JOVENTUT A MADRID: Avui, diumenge, els joves de la diòcesi de Versailles (França) 
que aquests dies són a Viladrau, acollits en famílies i que estan de pas per a participar 
en la Jornada Mundial de la Joventut a Madrid, celebraran la missa dominical amb 

nosaltres, a la mateixa hora de sempre, a les 12 del migdia.  
 
 

 
DONATIUS REBUTS PER A LES VITRINES: 5,00; 5,00; 25,00; 488,77 (col·lectes 
del dia 6 i 7 d’agost); 5,00 euros. Fins el dia d’avui s’han recollit: 8.902,55 euros.  


