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VISITA PASTORAL 

 
Segons la llei de l’Església, el Bisbe té l’obligació de visitar,en 

tot o en part, la diòcesi cada any, de tal manera que almenys cada 
cinc any visiti tota la diòcesi personalment. Per segona vegada, des 

que ser nomenat bisbe de Vic, el bisbe Romà visitarà la parròquia de 

Sant Martí de Viladrau amb motiu de la visita pastoral.  
 
 La parròquia de Sant Martí de Viladrau forma part del que en 

diem l’arxiprestat (conjunt de parròquies en un territori concret) de 

Guilleries-Congost. És en les parròquies d’aquest arxiprestat on, 

aquest any, el senyor Bisbe fa la visita pastoral des d’octubre fins a 

finals desembre.   
 

 Què és un bisbe?  El bisbe és un successor dels apòstols, és un 

membre del Col·legi Episcopal, i és el cap visible d’una diòcesi.  

 
El bisbe té la missió de santificar el poble de Déu (el bisbe és 

promotor de la santedat dels fidels), d’ensenyar l’evangeli del Crist 

(el bisbe és mestre de la fe)  i de governar el poble de Déu (el bisbe 

és pastor).  
 

Els Bisbes, com a legítims successors dels Apòstols i membres 

del Col·legi Episcopal, han d’éssers conscients d’estar units els uns 

amb els altres i amb el Papa, successor de Pere, i cap del Col·legi 
Episcopal. S’han de manifestar sol·lícits per la seva diòcesi i per 

l’Església universal. Encara que cada bisbe només és pastor propi de 

la diòcesi que li ha estat confiada, la seva qualitat de legítim 

successor dels Apòstols el fa solidàriament responsable de la missió 

apostòlica de tota l’Església.  
 

“L’eucaristia, celebrada pel bisbe -diu el Catecisme de l’Església 

Catòlica- té una significació molt especial com a expressió de 

l’Església reunida entorn de l’altar sota la presidència d’aquell qui 
representa visiblement el Crist, Bon Pastor i Cap de la seva Església”.  

 

De sant Agustí, que va ser bisbe d’Hipona (396-430), al nord 

d’Àfrica, són aquestes boniques paraules sobre la seva funció de 
bisbe: “Si m’espanta allò que sóc per a vosaltres, em consola allò que 

sóc junt amb vosaltres. Perquè per a vosaltres sóc Bisbe, amb 

vosaltres sóc cristià. Bisbe és el nom d’un servei a prestar; cristià ho 



és d’una gràcia; el primer porta un perill; el segon, salvació”. I en un 

altre indret escriu: “Cal distingir ben clarament dues coses: en primer 

lloc, que som cristians; en segon lloc, que som bisbes. Som cristians 

per al nostre bé, som bisbes per al vostre bé. Som cristians per a la 
nostra utilitat, som bisbes només per a la vostra utilitat”.  

 

 

Que aquestes breus referències a la figura del bisbe serveixin, 
aquest dia que el Bisbe Romà fa estada entre nosaltres, a Viladrau, 

per a tornar a recordar el més essencial de la vida i el ministeri 

pastoral d’un bisbe. 

El mossèn 

 

 
AGENDA 

 

INTENCIONS DE MISSES: Dijous, dia 8: per la intenció del qui ha fet 
l’almoina; dissabte, dia 10: Josep Maria Rubiralta, difunt; diumenge, 

dia 11: per Fernando Tolosa i Rosa Peipoch, difunts.  

 

 
INFORMACIONS   

 

FESTIVITAT DE SANT MARTÍ, PATRÓ DE LA PARRÒQUIA I FESTA 
DELS AVIS: Diumenge vinent, es la festa del patró de la parròquia, Sant 

Martí de Tours, i, alhora, homenatjarem els avis. La missa la celebrarem a 

la mateixa hora de sempre: 12,30 hores. Esperem que la celebració sigui 
ben solemne i siguem una bona colla. Com ja vam fer l’any passat, després 

de la missa, repartirem una estampa-recordatori relacionada amb sant Martí 

de Tours. Les fotografies de l’estampa-recordatari les ha festes la Dolors 

Suy i corresponen a la imatge de pedra que hi ha a la fornícula situada a 
sobre la portalada de l’església parroquial; el text que acompanya les 

fotografies és un retall de la vida de sant Martí de Tours, l’episodi en el qual 

el sant va donar la meitat de la seva capa de soldat a un pobre.   
 

CASTANYA DE PLATA A CÀRITAS DIOCESANA: El proppassat dia 26 

d’octubre, en un acte celebrat al CCEN de Viladrau, l’Ajuntament va atorgar, 

en l’acte inaugural de la 18ena Fira de la Castanya,  la “Castanya de Plata” 
a Càritas Diocesana del Bisbat de Vic “pel seu treball contra la desigualtat i 

l’exclusió socials dels sectors més desfavorits de la nostra comarca i per la 

seva lluita contra la pobresa i a favor de la reinserció social de persones i 
col·lectius marginats”. A més, i com a excepció, es va lliurar a Càritas la 

quantitat de 970 euros que, com digué el Sr. Alcalde, “són les aportacions 

que fan les persones que es casen a Viladrau al llarg de l’any i que cada any 
es destinen a una bona causa”. El president de Càritas Diocesana, Sr. Manel 

Rossell, i el president de Càritas arxipresal de Vic, Sr. Santi Saborit,  van 

recollir el guardó i en els seus parlament van mostrar el seu agraïment i van 

recordar alguns dels objectius de Càritas.   
La parròquia de Sant Martí de Viladrau agraeix també a l’Ajuntament de 

Viladrau aquesta distinció concedida a Càritas diocesana.   


