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CANVI D’HORA DE LA MISSA DEL DIUMENGE 

 

Tots sabeu que, en el bisbat de Vic, anem escassos de capellans i la mitjana 

d’edat del clergat passa dels setanta anys. Manquen, doncs, capellans que 
tinguin les condicions necessàries per a poder fer de rector d’una parròquia. 

Això fa que cada vegada hi hagi més parròquies que no puguin tenir rector 

resident i que, un mateix rector, hagi de tenir cura de diverses parròquies. 

Aquesta és la situació en què ens trobem a Viladrau, com en moltes altres 
parròquies del bisbat.  

 

A partir d’avui, i fins que el senyor bisbe no disposi altra cosa, el rector 
interí de Viladrau també ha de ser rector interí de les parròquies de Sant 

Martí del Brull, Santa Maria de Seva, Sant Cristòfol de la Castanya i Sant 

Cebrià de la Mora. I això comporta, com a primera conseqüència, que 
haguem de canviar l’hora de la missa del diumenge: tots els diumenges i 

festes de precepte, en comptes de celebrar la missa a les 12 del migdia la 

celebrarem a les 12,30. Començarem el dia 16 d’octubre.   

 
Els mossens sabem molt bé (i ho patim) que això de no ser rector resident i 

haver d’estar al servei de més d’una parròquia, té més inconvenients que 

avantatges, i que no és cap situació ideal ni desitjable. Però, ara com ara, 
no hi ha altra possibilitat. Per tant no és una solució òptima sinó que, si és 

solució, és una solució d’emergència, la solució “menys dolenta”. Això ens 

demana a tots, als feligresos i al rector interí, de fer esforços suplementaris, 
de canviar costums, de saber-nos adaptar i de saber comprendre la nova 

situació. Probablement les parròquies es podrien organitzar d’una altra 

manera, però, de moment, és el que hi ha. 

 
És evident que una cosa és estar acostumat a tenir un rector titular, 

estable, resident, que es podia anar a trobar a qualsevol hora del dia o ens 

venia a veure fàcilment; i una altra cosa ben diferent, és haver-se 
d’acostumar, sinó de grat per força, a tenir un rector interí, no resident, 

“ambulant”, que no el podem anar a trobar a qualsevol hora del dia, sinó a 

uns dies i hores determinats, i que ens vindrà a veure quan podrà.   
 

Pel que fa al canvi d’hora de la missa, donem per suposat que no anirà pas 

bé a tothom. Però, a Viladrau, qui vulgui anar a missa a la parròquia, 

encara té el “privilegi” de triar d’anar-hi el dissabte o el diumenge. 
Esperem, doncs, que sigueu comprensius envers aquest canvi (sobretot, si 

és un canvi que no us agrada) i que tingueu present que hi ha pobles més 

grans que Viladrau que, entre el dissabte i el diumenge, només tenen una 
missa, i no poden triar. Potser totes aquestes circumstàncies ens faran 

reflexionar i pensarem més sovint a demanar a Déu que ens doni vocacions 

sacerdotals i també pensarem a preguntar-nos què puc fer per ajudar (més) 

la meva parròquia.  Més que mai, és l’hora que entre tots mirem de fer-ho 
tot, de la millor manera possible,  i dins les possibilitats que tenim.    

 

El mossèn  



 

 

             CANVI D’HORA DE LA MISSA DEL DIUMENGE 
 

Des de diumenge, dia 16 d’octubre -i tots els diumenges i 

festes de precepte de l’any-  la missa que fins ara 

celebràvem a les 12 del migdia,  
la celebrarem a les 12,30. 

 
 
INTENCIONS DE MISSES 

 

Dissabte, dia 8: Maria Mercedes Ferrer, Vda. de Messa, en acció de 
gràcies. Diumenge, dia 9: pels difunts de la familia Bayés i Coma; 

dijous, dia 13: per la intenció del qui ha fet l’almoina; dissabte, dia 15: 

Maria Mercedes Ferrer, Vda. de Messa, en acció de gràcies; 
diumenge, dia 16: per Pere Godayol i Bancells, en el prrimer 

aniversari de la seva mort. 
 
 

INFORMACIONS 

 

AGRAÏMENT: Els joves francesos que, de pas cap a Madrid amb motiu de 
la Jornada Mundial de la Joventut 2011, van ser a Viladrau aquest estiu 

acollits per algunes famílies, han expressat el seu agraïment lliurant una 

breu carta i una postal a les famílies que els van allotjar. En la carta, 
adreçada als responsables del Centre Santa Marta, escriuen el següent (ho 

traduïm en català): “Moltes gràcies a tots per la vostra acollida. I gràcies 

pels esmorzars, que eren molt bons!. I, en la postal, adreçada a l’Assumpció 
i a en Lluís, escriuen: “Una immensa quantitat de gràcies per aquests 

moments bonics viscuts a casa vostra. Mai no oblidarem aquesta estada al 

poble de Viladrau, ni la seva adorable acollida. Els ho agraïm molt i els 

prometem que resarem per vostès durant aquests quatre dies que serem 
amb el Papa”. Un bonic detall, doncs, d’aquests joves francesos.       

 

COL·LECTA PER A LES VITRINES: En les dues col·lectes que vam fer el 
darrer cap de setmana es van recollir 329,05 euros. Moltes gràcies. 

Hauríem de mirar d’acabar de pagar les vitrines abans d’acabar l’any.  

 

EL DIA 13 D’OCTUBRE COMENÇAREM LA CATEQUESI D’INICIACIÓ 
CRISTIANA D’INFANTS. El proper dia 13 d’octubre, dijous, començarem 

la catequesi amb els infants. De 5 a 6 farem els de primer curs; i de 6 a 7 

farem els de segon curs, els qui enguany faran la primera comunió. Més 
endavant, potser serà possible de fer la catequesi tots a la mateixa hora.   

 

 

DONATIUS REBUTS PER A LES VITRINES: 50,00 + 329,05; euros. Fins el dia 

d’avui s’han recollit: 10.185,33 euros. Moltes gràcies. 


