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LA CINQUANTENA PASQUAL 

 
Amb la Vetlla Pasqual vam inaugurar la Cinquantena festiva de 

Pasqua -la Cinquantena Pasqual- que, com si fos un  gran diumenge, 

va des de la nit de Pasqua fins a la solemnitat de la Pentecosta, que 

enguany s’escau el dia 27 de maig.  Cinquanta dies, doncs, per a 

celebrar la victòria de Jesús Ressuscitat.  
 

Per tant, el calendari litúrgic, donant la màxima importància a la 

Pasqua, ens vol ajudar a comprendre que la vida de Jesús ressuscitat 

és una anticipació de la vida eterna i de la felicitat eterna de la qual, 
un dia, esperem participar plenament.  

 

Durant aquests cinquanta dies podrem gaudir d’unes celebracions 

litúrgiques que, en principi, haurien de ser més festives que 
habitualment. En el presbiteri, en un lloc destacat, la presència del 

ciri pasqual encès durant la celebració, ens recordarà Jesús 

ressuscitat, llum per al món. El recipient, amb l’aigua beneïda, ens 

recordarà el nostre baptisme, la nostra condició de fills adoptius de 
Déu i de membres de ple dret de l’Església. L’ornamentació floral a 

l’entorn de l’altar i el cant solemne de l’al·leluia ens ajudaran a viure 

el goig pasqual.  

 

Tot plegat, doncs, estarà al servei de la nostra fe. Creiem que Jesús, 
que es va lliurar a la mort per a salvar-nos del pecat i de la mort 

eterna, és viu. I tot el que ens aporta aquesta fe no ho volem viure 

en privat sinó que ho volem fer públic a través del nostre 

testimoniatge de cristians i essent conscients del repte que tenim 
d’intentar transmetre aquesta fe a les noves generacions. Que Jesús 

ressuscitat ens hi ajudi!    

 

El mossèn 

       



     

AGENDA 

 

INTENCIONS DE MISSES: Dissabte, 14: per Lurdes Homs, 
difunta; diumenge, dia 15: per Montserrat, Soledat i Jaume 

Rosell Giralt, difunts; dijous, dia 19: per la intenció del qui ha 

fet l’almoina; Dissabte, dia 21: per la intenció del qui ha fet 

l’almoina; Diumenge, dia 22: per Joan Zorita i Concepció Crosas, 
difunts. 

 

 

INFORMACIONS 
 

COL·LECTA TERRA SANTA: en la col·lecta que es va fer el 

Divendres Sant per Terra Santa es van recollir 99,51 euros.  

  
EXCURSIÓ-PELEGRINATGE A TOURS: És previst de fer aquesta 

excursió-pelegrinatge els dies 28, 29 i 30 de maig. L’objectiu principal 

és visitar la ciutat de la qual fou bisbe el patró de la nostra parròquia, 

sant Martí de Tours i visitar la seva tomba. Segons el programa que 

ens ha preparat l’agència de viatges el dia 28 de maig sortiríem de 
Viladrau a les 6 del matí i aniríem a dormir a Tours. El dia 29 de maig 

visitaríem Tours, els castells del Loira i tornaríem a dormir a Tours. El 

dia 30 de març sortiríem de Tours, faríem una parada a Cahors, a 

prop de Toulouse, i retorn a Viladrau. El preu per persona és de 
387,00 euros. Hi ha un suplement per habitació individual: 

77,00 euros. Aquest preu inclou: autocar per a tot el trajecte; 

estada a Tours en un hotel de dues estrelles, als afores de la ciutat; 

tots els dinars i sopars (begudes incloses), visita als castells del Loira 
amb guia i entrada al castell de Cheverny; i assegurança.  

Per a poder fer aquesta excursió-pelegrinatge necessitem ser un 

mínim de 25 persones. Si us animeu a apuntar-vos-hi, com més 

aviat ho feu millor. A finals de la setmana entrant hauríem de saber si 

som prou gent per fer aquesta excursió-pelegrinatge. Veniu a 
apuntar-vos, si us plau, a la rectoria. Ens acompanyarà també Mn. 

Jaume Reixach, rector de Sant Julià de Vilatorta i arxiprest de les 

Guilleries-Congost, és un home molt experimentat en l’organització 

de viatges i va semblar bé de convidar-lo a venir. 
 

TROBADA ARXIPRESTAL DE CATEQUESI: el dissabte, dia 21, des 

de les 9’30 del matí i fins a havent dinat, es farà, al col·legi del Roser 

de Sant Julià de Vilatorta, la trobada de tota la mainada i els 
adolescents de catequesi  de l’arxiprestat Guilleries-Congost. Haurem 

de mirar si Viladrau hi pot tenir representació.  

 

DONATIUS PER A LES VITRINES: 10,00 euros. Moltes gràcies. 
 

 



 

 

 

 
  


