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FESTA MAJOR 

 

Dijous vinent, Viladrau, celebrarà la Festa Major. En la majoria dels nostres 

pobles i ciutats, la Festa Major sol estar posada sota el patrocini de la Mare 
de Déu o d’un sant. Això és un senyal inequívoc que ens recorda les arrels 

cristianes del nostre poble i de la nostra cultura. Com fan notar els bisbes 

de Catalunya en el document “Al servei del nostre poble, 25 anys d’Arrels 

cristianes de Catalunya” (2011): “Els estudis històrics i sociològics 
confirmen que Catalunya, la seva cultura i la seva identitat, no es poden 

entendre sense la presència de la fe cristiana, que ha estat veritablement 

fecunda i positiva, fins el punt d’haver contribuït decisivament a la 
configuració de la identitat catalana”. I aquesta presència no sols no la 

podem menystenir sinó que n’hem d’extreure totes les potencialitats: “La fe 

cristiana no ha estat per a la nostra història, ni podrà ser-ho mai, un pur 
sentiment, ni tampoc una ideologia o un mite, sinó una veritable força 

transformadora de la persona humana, de la cultura i de la societat”. 

  

Per això, quan arriba la Festa Major, la parròquia té el deure de recordar i 
fer presents aquestes arrels cristianes i, per tant, de posar tots els mitjans 

perquè els actes religiosos de la festa tinguin la solemnitat que han de tenir. 

La parròquia ens convoca dos dies: el primer, per a celebrar solemnement 
el Naixement de la Verge Maria i, el segon dia, per a fer memòria dels 

difunts del poble. De la Verge Maria podem aprendre  algunes de les seves 

virtuts principals: ser oïdors de la Paraula de Déu, ser orants, ser apòstols, 
tenir un cor fratern, viure en santedat... Fent memòria dels nostres difunts 

demanem al Senyor que els purifiqui totalment, que els faci participar de la 

felicitat eterna i els ressusciti el darrer dia i, alhora, ens imposem lliurement 

l’obligació de donar continuïtat a tot allò que ells van fer de bo mentre van 
viure entre nosaltres.  

 

La Festa Major és, doncs, per a la parròquia i per a tota la feligresia, una 
crida a responsabilitzar-nos de la part religiosa de la Festa Major. Una 

vegada més hem de ser capaços de celebrar l’eucaristia, tot participant-hi a 

consciència, activament i amb fruit, de manera esdevingui una trobada, si 
pot ser ben nombrosa, i que tingui qualitat espiritual, estètica i eclesial.    

 

Cuidar tota aquesta dimensió religiosa de la Festa Major no impedeix de 

participar, a més a més, en tots aquells actes cívics o recreatius que 
transcorren dins els límits d’allò que en diem la convivència ciutadana i el 

respecte mutu.  Els cristians no vivim “en un món a part”, vivim en aquest 

món i, per tant, quan en el nostre entorn hi ha festa cal afegir-s’hi, però 
essent conscients que, per fer festa, no cal travessar els límits del sentit 

comú.   

 

Bona Festa Major a tothom. Que la Verge Maria beneeixi totes les families 
de Viladrau i els viladrauencs no ens oblidem d’honorar, aquest dia i 

sempre, la nostra Mare del cel. 

El mossèn 



 
MES DE SETEMBRE 

MISSA ELS DIES FEINERS  

NOMÉS DURANT LA PRIMERA QUINZENA (De l’1 al 15) 

 
A les 19,15: Rés del sant Rosari. 

A les 19,35: Missa. 
 

 
 

FESTA MAJOR-2011 

 

El dijous, dia 8 de setembre, festa del Naixement de la Verge Maria, hi 

haurà missa solemne a les 12 del migdia.  
 

L’endemà, divendres, dia 9, a les 10 del matí, celebrarem la missa en 

sufragi dels difunts de la parròquia, i tindrem un record especial per a totes 
aquelles persones que, des del setembre de l’any passat i fins el dia d’avui, 

han mort. Són els següents: Pere Godayol i Bancells; Manuel Castiñeira 

i Taboada; Florenci Busquets i Burniol; Francesc Llorà i Llosada; 
Josefa Llorà i Llosada; Carme Serra i Muntal; Joan Arxé i Mitjavila; 

Maria Illa i Rovira; Joan Serra i Vigas; Santiago Vilà i Arumí; 

Agustina Expósito i Suñé; Pere Garriga i Campmajor; i Maria Bellvehí  

i Esquís.    
 

 

 
AGENDA 
 

INTENCIONS DE MISSA: dissabte, dia 3: per Caterina Pladevall i Parés, 
difunta; diumenge, dia 4: pel poble de Viladrau;  dilluns, dia 5: per la intenció 
del qui ha fet l’almoina; dimarts, dia 6: per la intenció del qui ha fet 
l’almoina; dimecres, dia 7: per la intenció del qui ha fet l’almoina; dijous, dia 
8: pel poble de Viladrau; divendres, dia 9: pels difunts de la parròquia.  
 
INFORMACIONS   
 
BATEIG: El proppassat dia 27 d’agost, a l’església parroquial, el nen Aleix Pol i 
Macias, fill de Sergi i d’Anna, natural i resident a Barberà del Vallès, va rebre el 
sagrament del baptisme. L’enhorabona a ell, als seus pares i  padrins.  
 
COL·LECTA PER  A LES VITRINES: aquest cap de setmana, com cada primer cap 
de setmana de mes, farem la col·lecta extraordinària per a acabar de pagar la 

instal·lació de les vitrines. Ens fan falta tres mil cinc-cents euros. Esperem que des 
d’ara, i  fins a final d’any, podrem recollir-los. Si algú vol fer un donatiu a través de 
la caixa d’estalvis el número de compte corrent de la parròquia és el següent: 2100 
3731 35 2200009611.   
 

DONATIUS REBUTS PER A LES VITRINES: 10,00; 5,00; 10,00; 7,00; 50,00; 20,00 
euros. Fins el dia d’avui s’han recollit: 9.052,55 euros. Moltes gràcies. 

 


