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DISSABTE VINENT, DIA 3 DE NOVEMBRE,  EL SENYOR BISBE 
ENS VINDRÀ A VEURE 

 
Tal com hem anat repetint darrerament, dissabte vinent, és el dia 

que el senyor Bisbe farà la visita pastoral a la nostra parròquia de 
Sant Martí de Viladrau. Aquesta visita el senyor Bisbe la considera 

com una “gràcia de Déu”, un regal de Déu, que li permet de trobar-se 
amb els cristians que no veu habitualment, en aquest cas, amb 

nosaltres, els cristians, els feligresos, de la parròquia de Viladrau. Per 
la nostra part, també hauríem de considerar una “gràcia de Déu”, un 

regal de Déu, aquesta possibilitat de trobar-nos amb el Cap i Pastor 

de la diòcesi, poder-lo saludar, poder participar en l’eucaristia que ell 
presidirà, poder escoltar la seva paraula, estar, en fi, una estona amb 

ell. És bo que el pastor conegui el seu “ramat” i és bo que el “ramat” 
conegui també el seu pastor.  

 
Durant la visita pastoral, hem de fer tot el possible per mostrar-nos 

davant el senyor bisbe tal com som. En la nostra parròquia, com a  
tot arreu, hi ha encerts i hi ha mancances. I volem que el senyor 

bisbe els conegui. Ens agradaria, evidentment, que en les misses del 
cap de setmana fóssim un grup més gran  de gent  i que en aquest 

grup hi estiguessin representades totes les edats. Però les coses són 
com són. Amb tot, hi ha vegades, sobretot a  l’estiu, que l’església 

parroquial fa goig de veure perquè augmenta el nombre de persones 
que participen a l’eucaristia dominical i hi sol haver gent de totes les 

edats.  Ens agradaria tenir més traça a anunciar l’evangeli per tal que 

més persones s’incorporessin a la comunitat parroquial. Ens agradaria 
veure mainada i joves a la parròquia, però som els qui som. Ens 

agradaria, atès que a Viladrau hi ha nombre considerable de persones 
d’altres països i  cultures, saber-hi arribar i, sense forçar res,   

incorporar-los a la comunitat parroquial. Ens agradaria formar un 
grup estable de catequistes, però es fa difícil trobar persones que es 

vulguin implicar en la formació cristiana dels més petits. Ens 
agradaria tenir un grup de Càritas i de Mans Unides per tal 

d’assegurar l’acció caritativa de la parròquia... Ens agradaria....     
 

Disposem-nos, doncs, a rebre el senyor Bisbe amb molt de goig i 
demostrem-li d’alguna manera o altra que, tot i les nostres 

mancances i essent els qui som, volem mantenir viva i ben encesa la 
flama de fe en el nostre poble i, amb l’ajuda de Déu, volem fer tot el 

possible per a transmetre aquesta fe a les noves generacions.  

          El mossèn 



 

EL PROGRAMA DE LA,  

VISITA PASTORAL DEL SENYOR BISBE 
 

El senyor Bisbe s’estarà tot el dissabte a Viladrau. Al matí, a partir de les 
11, visitarà aquells malalts que prèviament hagin expressat el seu desig de 

trobar-se amb el senyor Bisbe. La visita als malalts és un moment molt 
significatiu de la vista pastoral.  
 

Després de dinar, el senyor bisbe rebrà algunes visites a la rectoria. 
Després, de 5 a 6 de la tarda, es reunirà, a la rectoria, amb els membres 

del Consell Pastoral i totes aquelles altres persones que hi vulguin assistir.  
 
A 2/4 de 8 del vespre, hi haurà la missa estacional, que presidirà el 

senyor bisbe i que és l’acte més important de la visita pastoral. Serà el 
moment en què la comunitat parroquial de Viladrau es trobarà amb el seu 

cap i pastor. Per tant, tots sou convidats a participar en aquesta missa, tant 
els que teniu per costum de venir a la missa del dissabte al vespre com els 

qui teniu per costum de venir el diumenge. Mitja hora abans de la missa, 
el senyor Bisbe estarà disponible, a l’església parroquial, per a les 
confessions. I mentrestant, el secretari de visita, el vicari episcopal, farà 

una catequesi a les persones que siguin a l’església i guiarà el rés del sant 
Rosari. Recordem que, després de la missa, es farà una estona 

d’adoració al Santíssim Sagrament, exposat en la custòdia.    
 
El dia abans, divendres, dia 2, de 7 a 10 del vespre, a l’església 

parroquial, es farà adoració eucarística pregant pels fruits de la visita 
pastoral a la nostra parròquia. Tothom hi pot participar l’estona que vulgui; 

per tant, durant aquestes tres hores, es pot venir quan es vulgui i marxar 
quan es vulgui.     
 

    

AGENDA 
 

INTENCIONS DE MISSES: dimecres, dia 31: en acció de gràcies 
pels favors rebuts; dijous, dia 1 de novembre, solemnitat de Tots 

Sants: per totes les famílies de Viladrau; dissabte dia 3: per 
Josep Salarich i Arumí difunt; diumenge, dia 4: pels esposos 

Ramon i Dolors, difunts. 
 

INFORMACIONS 
 

FORMACIÓ CRISTIANA PER A ADULTS: Com que, aquesta 

vegada, el primer dissabte de mes coincidirà amb el dia de la visita 
pastoral del senyor Bisbe, no farem la trobada de formació.I, 

malauradament, no és possible d’ajornar-la per a un altre dissabte 
del mes de nombre; estan tots ocupats.  

 
COL·LECTA DIA DEL DOMUND: es va recollir 617,68 euros, que ja 

han estat lliurats al seu destinatari. Moltes gràcies. 


