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UNA ESTONA DE PREGÀRIA 
 

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

 

Salm 50 (fragment):  
 

Compadiu-vos de mi, Déu meu, 
vós que estimeu tant; 

vós que sou tan bo, esborreu les meves faltes; 
renteu-me ben bé de les culpes, 

purifiqueu-me dels pecats. 

 
Ara reconec les meves faltes, 

tinc sempre present el meu pecat. 
Contra vós, contra vós sol he pecat. 

i he fet el que és dolent als vostres ulls. 

 
Vós estimeu la veritat al fons del cor, 

dintre de mi m’ensenyeu a tenir seny. 
Aspergiu-me amb hisop, que quedi pur; 
renteu-me, i seré més blanc que la neu. 

 
Déu meu, creeu en mi un cor ben pur, 

feu renéixer en mi un esperit ferm. 
No em llenceu de la vostra presència, 
ni em prengueu el vostre esperit sant. 

 
Text: 

 
“Ningú, en consciència, no pot acceptar el desenvolupament  d’alguns 
països en perjudici d’altres. Si no es posa remei a les diverses formes 

d’injustícia, els efectes negatius que es produiran a nivell social, polític i 
econòmic estaran destinats a originar un clima d’hostilitat creixent, fins i tot 

de violència, fins a minar les bases mateixes de les institucions 
democràtiques, fins i tot les considerades més sòlides.  
Pel reconeixement de la primacia del ser respecte al del tenir, de l’ètica 

respecte a l’economia, els pobles de la terra haurien d’assumir, com a 
ànima de la seva acció, una ètica de la solidaritat, abandonant tota forma 

de mesquí egoisme, abraçant la lògica del bé comú mundial que 
transcendeix el mer interès contingent i particular. Al cap i a la fi, haurien 
de mantenir viu el sentit de pertinença a la família humana en nom de la 

comuna dignitat de tots els éssers humans. (Per una reforma del sistema 
financer i monetari internacional, nota del Consell Pontifici “Justícia i Pau”, 

2011)  
 

- Parenostre o Avemaria 



- Pregària final: 

Oh Déu, Pare de misericòrdia i font de tota bondat, vós ens heu ensenyat 
que el dejuni, l’oració i l’almoina són remei per a les nostres culpes. 

Escolteu la nostra humil confessió: que els qui ens sentim afeixugats per la 
nostra consciència, ens vegem alleujats per la vostra misericòrdia. 

 

El mossèn 

 
AGENDA 
 
INTENCIONS DE MISSES: dissabte, dia 10: Jaume Llorà i Roquet, difunt; 
diumenge, dia 11: Conxita Colomer, difunta; dijous, dia 15: per la intenció del 
qui ha fet l’almoina;  dissabte, dia 17: per Raimunda i Josep Font, difunts; 
diumenge, dia 18: per Carme Serra i Muntal, difunta. 
 
INFORMACIONS  
 
DEFUNCIÓ: Diumenge passat, a les 9 del matí, a l’església parroquial, vam fer el ritus 
de les exèquies per MARIA JESÚS GÓMEZ i GONZÁLEZ, de 90 anys d’edat, vídua 
de Santiago Soler i Garriga, que va morir el dia abans, a la clínica Sant Josep de Vic. La 
missa dominical del mateix dia es va celebrar en sufragi de la seva ànima.  
 
DEJUNI I ABSTINÈNCIA: Tots els divendres de Quaresma són dies d’abstinència de 
menjar carn.   
 
ELS DIVENDRES DE QUARESMA, VIA CRUCIS: Ens vam oblidar d’anunciar que, 
durant la Quaresma, els divendres, a les 19,15 hores, a la parròquia, a més del rés del 
Sant Rosari i de la distribució de la Sagrada Comunió, es fa el via crucis. Recordem, 
també, que el divendres sant, a les 10 del matí, farem el via crucis per alguns carrers 
del poble, tal com vam fer l’any passat.   
 
MISSA FAMILIAR: com cada tercer dissabte de mes, dissabte vinent, dia 17 de 
març, hi haurà missa familiar. Com hem dit altres vegades, en aquesta missa hi 
haurien de participar els pares  i els nens i nenes que van a catequesi i també els pares 
i els nois i noies que es preparen per a rebre el sagrament de la Confirmació.  
 
TROBADA ARXIPRESTAL DE CATEQUISTES: El proper dissabte, dia 17 de març, 
pertocarà a la parròquia de Santa Maria de Seva d’acollir la trobada de catequistes de 
l’arxiprestat Guilleries-Congost. Serà a les 4 de la tarda, a cal Pastor. Esperem que 
la parròquia de Sant Martí de Viladrau també hi tingui representació.   
 
 
 

COL·LECTA EXTRAORDINÀRIA PER A LES VITRINES: Es van recollir 290,66 
euros. Altres donatius per a les vitrines: 10,00; 10,00; 20,00 euros. Moltes gràcies.  

Ens falten 2.254,36 euros per acabar de pagar-ho tot (14.159,06 euros). 

 
 
 

 

 


