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EL SAGRAMENT DE LA CONFIRMACIÓ (1) 
 
Durant aquest curs 2011-2012 el Pla Diocesà de Pastoral del Bisbat de Vic 

preveu que reflexionem sobre el sagrament de la Confirmació, que fem tot el 
possible per a comprendre el significat d’aquest sagrament i que recordem què 
suposa haver-lo rebut o voler-lo rebre. Donat que el dia 26  de maig,  vigília de 

solemnitat de la Pentecosta, el senyor Bisbe administrarà, a la catedral de Vic, 
el sagrament de la Confirmació a un grup de persones adultes –i que aquí en la 
nostra parròquia de Sant Martí de Viladrau confirmarà uns quants nois i noies el 

dia 17 de juny- potser és convenient que, durant unes quantes setmanes, a 
través d’aquest full parroquial, repassem els aspectes més essencials d’aquest 
sagrament. Serà una manera de cuidar la nostra formació cristiana. 

 
Parlar del sagrament de la Confirmació, és parlar d’un dels tres sagraments de 
la iniciació cristiana. En el catecisme per als joves es diu que “tenim necessitat 

dels sagraments per créixer més enllà de la nostra limitada vida humana i per a 
esdevenir a través de Jesús com Jesús: fills de Déu en llibertat i en glòria”.  

 
El Catecisme de l’Església Catòlica recorda la necessitat de rebre el sagrament 
de la Confirmació amb aquestes paraules: “Tot batejat encara no confirmat pot 

i ha de rebre el sagrament de la Confirmació. Ja que el Baptisme, Confirmació i 
Eucaristia formem una unitat, se’n segueix que els fidels tenen l’obligació de 
rebre aquest sagrament en el temps oportú, perquè sense la Confirmació i 

l’Eucaristia, el sagrament del Baptisme és, certament, vàlid i eficaç, però la 
iniciació cristiana queda inacabada”.  
 

La Confirmació és el sagrament que completa el baptisme i amb el qual es 
reben els dons de l’Esperit Sant. El bisbe, quan imposa les mans als qui han de 
ser confirmats, prega tot dient: “Infoneu-los l’Esperit Sant Defensor: doneu-los 

l’esperit de saviesa i d’intel·ligència, l’esperit de consell i de fortalesa, 
l’esperit de ciència i de pietat i  ompliu-los de l’esperit del vostre sant 
temor”.   

 
Per tant, quan algú rep el sagrament de la Confirmació, l’Esperit Sant davalla 

sobre ell, el seu cor s’omple de l’Esperit Sant. I aquest Esperit Sant és el mateix 
que va sostenir i donar vida al poble d’Israel, és el mateix que Jesús va 
prometre als seus deixebles i que els va donar el dia de Pasqua i que cinquanta 

dies després de Pasqua, el dia de la Pentecosta, va davallar sobre ells. En el 
llibre dels Actes dels Apòstols llegim: “Durant la celebració de la diada de la 
Pentecosta, es trobaven tots junts en un mateix lloc, quan, de sobte, se sentí 

venir del cel un so com  si es girés una ventada violenta i omplí tota la casa on 
es trobaven asseguts. Llavors se’ls aparegueren com unes llengües de foc, que 
es distribuïren i esposaren sobre cadascun d’ells. Tots quedaren plens de 



l’Esperit Sant i començaren a expressar-se en diversos llenguatges, tal com 

l’Esperit els concedia de parlar” .    
           

El mossèn 

________________________________________________________________ 
 
AGENDA  

 
INTENCIONS DE MISSES: Dissabte, dia 21: per la intenció del qui ha fet 
l’almoina; diumenge, dia 22: per Joan Zorita i Concepció Crosas, difunts; 

Dijous, dia 26: per la intenció del qui ha fet l’almoina; dissabte, dia 28: 
pels germans Pere i Jordi Blancafort, difunts; diumenge, dia 29: en acció 
de gràcies pel treball dels catequistes. 

 
 

SANT JORDI I LA MARE DE DÉU DE MONTSERRAT 

 
Dilluns vinent, dia 23,  és la solemnitat de  sant Jordi, patró secundari de 

Catalunya. Recordem-nos, aquest dia, de demanar a Sant Jordi que ens ensenyi 
a lluitar contra tot mal i a vèncer-lo com  ell va lluitar i va vèncer el drac.   
Divendres, dia 27,  és la solemnitat de la Mare de Déu de Montserrat, 

patrona principal de Catalunya. Per tal d’honorar-la com cal celebrarem la missa 
a les 18,30 de la tarda. 

Senyora de Montserrat, que teniu la santa muntanya voltada d’oliveres, signe 
de pau, obteniu als pobles de Catalunya una pau cristiana i perpètua (De la 
visita espiritual a Nostra Senyora de Montserrat).  

 
 

INFORMACIONS 
 

TORNEM ALS HORARIS HABITUALS A PARTIR DEL DIA 1 DE MAIG 

Dijous: 
De 16 a 17 hores: despatx parroquial. 

A les 19,15 hores: rés del sant Rosari. 
A les 19,35 hores: Missa. 

 

Dilluns, dimarts, dimecres i divendres: 
A les 19,15 hores: rés del  sant Rosari, Proclamació de la Paraula de Déu i 

distribució de la Sagrada Comunió. 

 

 

APLEC A SANT SEGIMON: S’acosta l’1 de maig i 
cal reservar-lo per a poder participar en l’Aplec de 
Sant Segimon. La missa, en honor del sant, serà 

a les 11 del matí.  Esperem que, com cada any, 
siguem una bona colla. 


