
 

 

 

PARRÒQUIA DE SANT MARTÍ DE VILADRAU 

LA SANTÍSSIMA TRINITAT  (Cicle B) -  3 de juny del 2012- 

FULL PARROQUIAL n. 127 

 

EL SAGRAMENT DE LA CONFIRMACIÓ ( i 7) 
 
Durant unes quantes setmanes hem anat parlant del sagrament de la  

Confirmació. Avui, arribem al final.  
 
Hem recordat el que diuen les Sagrades Escriptures sobre l’Esperit Sant,  

el que diuen alguns textos litúrgics, algunes pregàries i la fe de l’Església.                                                                                        

 
Ara, hem d’acabar exposant alguns dels compromisos que contreu aquell qui 
vol rebre o ha rebut el sagrament de la Confirmació: 
 

> Fer de l’evangeli norma de vida. La referència constant per anar 
desenvolupant la nostra vida cristiana ha de ser la Bona Nova de Jesús,  
una bona nova que trobem resumida en les Benaurances. Els qui es 

volen confirmar i els confirmats tenim, doncs, un llibre de ruta i aquest 
llibre de ruta és l’evangeli. 
 

> Ser apòstols, testimonis. La fe no és per a ser viscuda en privat  
sinó per a ser comunicada i viscuda enmig de tothom. Els qui es volen 
confirmar i els confirmats, doncs, hem de donar testimoni de la fe, amb 

la paraula i l’exemple, a casa, en el treball, en el lleure i arreu. 
 

> Pregar i celebrar la fe. La pregària és una dimensió essencial de la 

vida cristiana, és el que sosté la nostra fe. I aquesta fe s’alimenta i 
s’enforteix en la recepció dels sagraments, sobretot l’eucaristia. Els qui es 
volen confirmar i els  confirmats, doncs, hem de buscar temps per a 

pregar i hem de participar habitualment en l’eucaristia del diumenge, fins 
arribar a poder dir “nosaltres no sabríem viure sense celebrar 

l’eucaristia”. 
 

> Tenir un cor que veu. Això és, “tenir un cor que veu on es necessita 

amor i actua en conseqüència” (Benet XVI). Practicar la caritat és un 
exercici indispensable per a un cristià. Els qui es volen confirmar i els  



confirmats hem d’estimar el proïsme, sobretot aquelles persones que són 

víctimes de la malaltia, de la pobresa, de la marginació social. 
 

> Comportar-se d’acord amb l’Esperit. Ens ho diu sant Pau, en el 

capítol 5 de la carta als Gàlates. I l’apòstol fa la llista dels fruits de 
l’Esperit: “amor, goig, pau, paciència, benvolença, bondat, fidelitat, 
dolcesa i domini d’un mateix”. I acaba el capítol insistint: “Si vivim 

gràcies a l’Esperit, comportem-nos d’acord amb l’Esperit”.  
 
Rebre la Confirmació, o haver-la rebuda, és prendre’s la fe cristiana 

seriosament, a fons. És voler edificar la nostra vida deixant-nos guiar per 
l’esperit, per Déu mateix.    
         El mossèn 

 

 
AGENDA  
 

INTENCIONS DE MISSES:  Dissabte, dia 2: en acció de gràcies; diumenge, dia 3: 
pel poble de Viladrau; dijous, dia 7: per la intenció del qui ha fet l’almoina; 
dissabte, dia 9: per Josep Font i Raimunda, difunts; diumenge, dia 10: família 

Fabregó, en acció de gràcies.  
 
INFORMACIONS 
 

DEFUNCIÓ: el proppassat dia 24 de maig, a les 6 de la tarda, a l’església parroquial 
es va celebrar la missa exequial per CARME GALVEZ GARCÉS, de 91 d’edat, vídua 
de Joaquim Arxé i Surroca. Va morir a Terrassa, el dia abans. Havia nascut a 

Saragossa, el dia 10 de juliol de 1920. Reposi en pau.    
 
BATEIG: El proppassat dia 26 de maig la nena INA CANTIZANO i ORDEIG, filla 

d’en Xevi i la Mònica,  natural i veïna de Viladrau, va rebre el sagrament del Baptisme a 
l’església parroquial de Viladrau. L’enhorabona a la Ina i als seus pares i padrins.  
 

RECTIFICACIÓ: El nen Albert Molist i Corrales, fill d’Albert i de Rocío, que va rebre el 
sagrament del Baptisme a l’església parroquial de Viladrau el proppassat dia 19 de 
maig, és natural i veí de Vic, no de Viladrau.  

 
CONFIRMACIONS:  Recordem que el diumenge, dia 17 de juny, vindrà el senyor 
Bisbe, Mons. Romà Casanova, a confirmar onze nois i noies de la parròquia. Des d’ara 

ja podem reservar-nos aquesta data per tal de participar en aquesta celebració i 
acompanyar aquests nois i noies que, rebent el sagrament de la Confirmació, hauran 
completat la seva iniciació cristiana. 

 
MES DE JUNY, MES DEL SAGRAT COR: Hem arribat al mes de juny i, seguint la 
tradició, els dies feiners, després del rés del sant Rosari, es farà el mes del Sagrat Cor. 

Recordem-nos que la imatge del Sagrat Cor presideix el retaule de la capella del 
Santíssim. Acollim i vivim  amb agraïment l’amor que neix del Sagrat Cor del Jesús.  
 

FORMACIÓ CRISTIANA PER A ADULTS: Com cada primer dissabte de mes, avui  
dissabte, dia 2 de juny, a la rectoria, farem la sessió de formació cristiana per a adults,  
de les 18,15 a les 19,15. Tothom hi és convidat.    


