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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 18B): 
 

És perfecta la llei del Senyor, 
I l’ànima hi descansa; 

és ferm el que el Senyor disposa, 

dóna seny als ignorants. 
 

Els preceptes del Senyor són planers, 

omplen el cor de goig; 
els manaments del Senyor són transparents, 

il·luminen els ulls. 

 
Venerar el Senyor és cosa santa,  

es manté per sempre: 

els determinis del Senyor són ben presos, 
tots són justíssims.  

 

Són més desitjables que l’or fi, 
més que l’or a mans plenes; 
són més dolços que la mel 

regalimant de la bresca. 
 

El vostre servent està prompte 

a guardar-los amatent; 
però, ¿qui s’adona de les pròpies errades? 

Disculpeu el que em passa indavertit. 

 
Preserveu-me, Senyor, de l’orgull, 

que no s’apoderi de mi; 

així seré irreprensible, 
i net d’una gran culpa. 

 
Text: Dones en peu de vetlla  

 
“El 67% dels pobres del món són dones. Elles representen el 80% de la població 

desnodrida, el 70% d’adults analfabets i el 67% d’infants no escolaritzats. Tot i que el 

seu treball representa el 52% del total, només posseeixen l’1% de la terra, el 2% del 
crèdit agrícola i el 10% dels diners en propietat. Quan a l’accés als llocs de decisió 
política i econòmica, les dones només ocupen el 6% dels llocs ministerials i un 14% 

dels escons parlamentaris o dels llocs de direcció econòmica. 
En força països la preferència pel fill home es tradueix en l’infanticidi de nenes i 

l’avortament selectiu. La discriminació de les nenes en l’accés a cures, aliments, salut i 



educació s’evidencia clarament en els informes sobre el desenvolupament humà. La 

mortalitat femenina està molt associada a l’absència d’atenció sanitària, a la maternitat 
i a la violència de gènere. (...) Segons UNICEF, més d’un milió de nenes moren només 
pel fet d’haver nascut dona. Cada any, a causa de la discriminació, milions de dones 
són mutilades, colpejades fins a morir, cremades vives, desposseïdes dels seus drets 

legals, i comprades i venudes en un comerç d’esclaves”. (cf. Lucía Ramón, Dones en peu 

de vetlla, Quaderns de Cristianisme i Justícia,  n. 176 (2011). 
 

- Parenostre o avemaria 

- Pregària final: 

Us demanem, Senyor, la gràcia de progressar contínuament en aquella caritat, per la 
qual el vostre Fill va estimar tant el món, que es va entregar a la mort. Per Crist 

Senyor nostre, amén. 

 
                               El mossèn 

 
AGENDA 

 
INTENCIONS DE MISSES: dissabte, dia 24: per Joan Arxé i Mitjavila, difunt; 
diumenge, dia 25: per Pepita Llorà i Llosada, difunta; dijous, dia 29: per la inten- 
ció del qui ha fet l’almoina; dissabte, dia 31: per Lurdes Homs, difunta; 

diumenge, dia 1 d’abril: pel poble de Viladrau. 
 

DIUMENGE DE RAMS I DE LA PASSIÓ DEL SENYOR (DIA 1 D’ABRIL) 

 
Benedicció dels rams a 2/4 d’1 del migdia, a la plaça de l’església. Tot seguit 

entrarem a l’església en processó i celebrarem l’eucaristia. Ena la primera part de la 
missa escoltarem el relat de la Passió de nostre Senyor Jesucrist segons sant Marc. 

 

HORARIS DE LES CELEBRACIONS LITÚRGIQUES 
DE SETMANA SANTA 2012 

 

Diumenge vinent, diumenge de Rams, es repartirà una edició especial del Full 
Parroquial en el qual hi haurà els horaris de les celebracions litúrgiques d’aquests dies 
sants. Aquests horaris també es podran trobar a la pàgina web de la parròquia. 

 
CELEBRACIÓ COMUNITÀRIA DE LA PENITÈNCIA 

Es farà el dimecres, dia 3 d’abril, a 2/4 de 7 del vespre. Hi haurà diversos 

confessors.  
 

 

VIA CRUCIS:  Recordem que divendres sant, dia 6 d’abril, a les 10 del matí, farem, 
com l’any passat, el via crucis per alguns carrers de la població. El començarem a 
l’església de la Pietat i l’acabarem a l’església parroquial.   

 
 
DONATIUS REBUTS PER A LES VITRINES: 10,00 euros. Per acabar de pagar la 

totalitat de les vitrines ens falten  2.114,36 euros.   
 
 

 


