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UNA ESTONA DE PREGÀRIA 

 
- El nom del Pare: 

 
En el nom del Pare i del Fill i de l’Esperit Sant. 

 

Salm  (Salm 62,2-9): 
 

Vós, Senyor, sou el meu Déu; jo us cerco. 
tot jo tinc set de vós, 

per vós es desviu el meu cor, 
com terra eixuta sense una gota d’aigua. 

 

Jo us contemplava al vostre santuari 
quan us veia gloriós i poderós. 

L’amor que em teniu val més que la vida; 

per això els meus llavis us lloaran. 
 

Que tota la vida us pugui beneir 

i alçar les mans lloant el vostre nom. 
Saciat del bo i millor 

us lloaré amb el goig als llavis. 

 
Quan des del llit us recordo, 

passo les nits pensant en vós, 

perquè vós m’heu ajudat, 
i sóc feliç sota les vostres ales. 

 

La meva ànima s’ha enamorat de vós, 
em sosté la vostra mà. 

 

Un text:  
 

Hi ha expressions artístiques que són veritables camins cap a Déu, la Bellesa suprema, 

que fins i tot són una ajuda per créixer en la relació amb Ell, en la pregària. Es tracta 
de les obres que neixen de la fe i que l’expressen. Un exemple el tenim quan visitem 
una catedral gòtica: ens sentim captivats per les línies verticals que s’eleven fins al cel i 

que atreuen la nostra mirada i el nostre esperit, mentre que, alhora, ens sentim petits 
o també desitjosos de plenitud. O quan entrem en una església romànica: ens sentim 
invitats d’una manera espontània al recolliment i a la pregària. Percebem que en 
aquests esplèndids edificis es recull la fe de generacions. O bé, quan escoltem una 

peça de música sacra que fa vibrar les cordes del nostre cor, el nostre ànim es dilata i 
se sent impel·lit a dirigir-se a Déu. (...) Esperem que el Senyor ens ajudi a contemplar 
la seva bellesa, ja sigui en la natura o en les obres d’art, per ser tocats per la llum del 

seu rostre i així poder ser nosaltres llum per al nostre proïsme.  (Benet XVI, Relació 
entre art i pregària, audiència general del 31 d’agost del 2011) 
 



Parenostre o Avemaria 

 
Oració final: 

Oh Déu, vós que ens maneu d’escoltar el vostre Fill estimat i ens alimenteu 
espiritualment amb la vostra paraula; feu que, purificada la nostra visió interior, fruïm 

de la contemplació de la vostra glòria. Per Crist Senyor nostre, amén. 
 

  El mossèn 

__________________________________________________________________ 
AGENDA 

 

INTENCIONS DE MISSES: dissabte, dia 3: per una persona difunta; 

diumenge 4: pel poble de Viladrau; dijous, 8: per la intenció del qui ha 
fet l’almoina; dissabte, dia 10: Jaume Llorà i Roquet, difunt; 

diumenge, dia 11: Conxita Colomer, difunta. 

 
INFORMACIONS  

 

DEJUNI I ABSTINÈNCIA: Tots els divendres de Quaresma són dies 

d’abstinència de menjar carn.  
 

COL·LECTA EXTRAORDINÀRIA PER A LES VITRINES: Com cada primer 

dissabte i diumenge de mes, fem la col·lecta extraordinària per a acabar de 
pagar les vitrines. Ens falten 2.585,02 euros per arribar al final (14.159,06 

euros). De mica en mica, ho aconseguirem.   

 
FORMACIÓ CRISTIANA PER ADULTS: aquest dissabte, dia 3, d’un quart 

de set a un quart de vuit del vespre, a la rectoria, farem la sessió de 

formació cristiana per a adults. Tothom hi és convidat.    

 
PÀGINA WEB DE LA PARRÒQUIA: Com tots sabeu, la parròquia té una 

pàgina web (http://www.parroquiadeviladrau.com). Segons l’estadística de 

visites rebudes, l’any 2011 la pàgina ha rebut  1.718 visites, més de tres-
centes visites més que no pas durant l’any 2010. Pels qui us agradi saber 

números concrets, el nombre de visites de cada mes, durant el 2011, ha 

estat aquest: gener (38) febrer (77), març (123), abril (190), maig (192), 
juny (121), juliol (108), agost (174), setembre (158), octubre (217), 

novembre (158), desembre (162).  

 

SAGRAMENT DE LA PENITÈNCIA: Recordem que, una estona abans de la 
missa, podeu demanar de rebre el sagrament de la Penitència. 

 

MATINAL DIOCESANA PER ALS ANIMADORS DE CANT EN LA 
LITÚRGIA: quan llegireu això ja s’haurà fet la 14na matinal diocesana 

adreçada als animadors de cant en la litúrgia, en el Seminari de Vic. 

Enguany ha comptat amb la presència d’un gran músic: Mons. Valentí 
Miserachs i Grau, fill de Sant Martí de Sesgueioles. Viu habitualment a 

Roma, és canonge de la Basílica Papal de Santa Maria la Major i, entre 

altres molts altres càrrecs i distincions, és director de la “Cappella Musicale 

Liberiana” de la mateixa basílica des de 1977 i rector del Pontifici Institut de 
Música Sacra des de 1995. Vas ser organista de la Basílica Vaticana de 1975 

a  1980.  


