
PARRÒQUIA DE SANT MARTÍ DE VILADRAU 

DIUMENGE XXII DE DURANT L’ANY -CICLE B-    
- 2 de setembre del 2012- 

FULL PARROQUIAL n. 140  

 
 

“TOT ALLÒ QUE FÈIEU A UN D’AQUESTS GERMANS MEUS MÉS 

PETITS...” (Mt 25,40) 

 

No fa pas gaire dies un home, que va anar a passar uns dies de 

vacances en un poble d’estiueig, m’explicava la vivència que havia 

tingut amb uns immigrants centreafricans. Aquest home, en el seu 
passeig diari, trobava els immigrants sempre al mateix lloc i, un bon 

dia, es va decidir a parar-se a conversar amb ells. I així ho va anar 

fent cada dia. Parlaven una mica de tot i ell s’adonava, em deia 

aquest home, que aquells immigrants estaven contents de poder 
parlar i se’ls veia agraïts que s’estigués per ells i se’ls donés 

conversa. Un bon dia, aquest home es va atrevir a preguntar-los: 

vosaltres, us sentiu ben acollits per la gent del poble en el qual 

residiu? La resposta va ser negativa: “no, molt poc”, van respondre 

els immigrants. 
 

Aquest fet, que és real, fa pensar sobre l’actitud que tenim o podem 

tenir no sols envers els immigrants sinó també simplement envers els 

forasters. Com que en la majoria dels nostres pobles hi ha 
immigrants de procedències ben diverses, preguntar-nos sobre 

l’actitud que tenim envers ells pot ser una bona cosa, i, per nosaltres, 

“els de missa”, no deixa de ser una obligació de pensar-hi i actuar en 

conseqüència. Entre els immigrants, com entre els que no ho som, hi 
deu haver de tot. Per tant, no es pot negar que, sovint, és fa difícil de 

saber ben bé què hem de fer o què es pot fer per ells i, de vegades, 

atès el tipus de necessitat que tenen alguns immigrants, està per 

damunt de les nostres possibilitats poder-hi donar una resposta 
adequada. Però fixem-nos que l’home que estava de vacances no feia 

pas cap heroïcitat, no feia res que no estigués a l’abast de tothom, 

simplement es parava a parlar amb aquells immigrants centreafricans 

i aquests ho agraïen sincerament.   

 
Per fidelitat a la fe cristiana, hem de ser molt curosos envers tothom, 

però sobretot amb un cert tipus de persones, entre elles, els 

immigrants. Recordem el famós text del capítol 25 de l’evangeli de 

Mateu: “Senyor, ¿quan et vam veure afamat o assedegat, foraster o 
despullat, malalt o a la presó, i no et vam assistir? Ell els contestarà: 

“Us ho asseguro: tot allò que deixàveu de fer a un d’aquests més 

petits, m’ho negàveu a mi”.  Aquest text és molt seriós i, segons 

com, fa posar la pell de gallina. Jesús s’identifica amb l’afamat, 
l’assedegat, el foraster, etc... ho tenim present, habitualment, això? 



 

Repetim-ho. No es tracta de fer grans accions. De vegades n’hi pot 

haver prou amb ser simplement amable, comunicatiu, educat. I això, 

costa ben poc. Mireu si estaven agraïts aquells immigrants envers 
aquell home que s’aturava cada dia a parlar amb ells que estaven 

disposats a fer-li un petit regal el dia que havia de marxar. 

Òbviament, l’home va refusar el regal.  

 
Vet ací, doncs, un petit fet de vida que ens pot fer obrir el ulls i que, 

de passada, ens pot ajudar a ser més bons cristians. “Us ho 

asseguro: tot allò que fèieu a un d’aquests germans meus més petits, 

a mi m’ho fèieu”. 

El mossèn   

        

DIA 8 DE SETEMBRE: NAIXEMENT DE LA VERGE MARIA 

FESTA MAJOR 

 

Dissabte, dia 8 de setembre: festa del Naixement de la Verge Maria, 
missa solemne a les 12 del migdia. 

 

A les 19,30: missa anticipada de diumenge (diumenge XXIII durant 

l’any). 
 

Diumenge, dia 9 de setembre: Missa a les 12,30 del migdia. 

 
Dilluns, dia 10 de setembre: Missa, a les 10 del matí, a l’església 

parroquial, en sufragi dels fidels difunts de la parròquia. Recordarem 

especialment tots els viladrauencs que han mort des del setembre del 2011 
cap ençà: Roser Bofill i Portabella; Josep Salarich i Arumí; Maria 

Gómez i González; Carme Almeda i Massaguer i Carme Gálvez i 

Garcés.   

  

 

MISSA ELS DIES FEINERS 

Durant la primera quinzena del mes de setembre hi haurà missa cada dia, 
els dies feiners, a les 19,35 hores.  
A les 19,15 hi ha el rés del sant Rosari.  

I, els dissabtes, a les 19,30 hores, missa anticipada de diumenge. 

AGENDA  
 
INTENCIONS DE MISSES: Dissabte, dia 1: per Montserrat Busquets, difunta; 

diumenge, dia 2: pel poble de Viladrau; dilluns, dia 3: pels difunts del poble; 
dimarts, dia 4: per la intenció del qui ha fet l’almoina; dimecres, dia 5: per la 
intenció del qui ha fet l’almoina; dijous, dia 6: Mn. Pere Puigbò, difunt; 
divendres, dia 7: per la intenció del qui ha fet l’almoina; dissabte, dia 8: pel 
poble de Viladrau; diumenge, dia 9: per la pau i la justícia; dilluns, dia 10: 
pels difunts de la parròquia. 
 
FORMACIÓ CRISTIANA PER A ADULTS: Tal com vam anunciar la setmana 
passada, no la farem avui sinó el dissabte, dia 15 de setembre, d’un quart de set 
a un quart de vuit del vespre, a la rectoria. Tothom hi és convidat.        


