
 

PARRÒQUIA DE SANT MARTÍ DE VILADRAU 

DIUMENGE DE L’EPIFANIA DEL SENYOR -CICLE C-    
-6 de gener del 2013- 

FULL PARROQUIAL n. 158  

 
QUÈ VOLEM FER, AQUEST NOU ANY? 

       

Acabem d’estrenar un nou any. Hi ha tendència –i no hi ha res a dir en 
contra- a preguntar: i com serà el nou any? La pregunta és interessant 

però, potser, és incompleta. A més de preguntar-nos sobre com serà el nom 

any, també seria bo de preguntar-nos sobre el que volem que sigui o, 

potser millor, què tenim pensat de fer durant aquest nou any?  
 

Al llarg d’aquest any hi haurà imprevistos, que poden ser positius o 

negatius, que no dependran de nosaltres i no hi podrem fer res perquè 
siguin o no siguin així. Però, sortosament, hi haurà també moltes coses 

previsibles, que podran ser positives o negatives, i que dependran de 

nosaltres. Per dir-ho així, durant l’any, i no és cap joc de paraules, ens 

passaran coses que passaran perquè nosaltres voldrem que passin, sigui 
per què ens hi hem fet perquè passin, sigui perquè no hem fet res perquè 

no passin. 

 
Si ens cenyim a la vida cristiana, que és el que ens interessa de tractar en 

aquest full parroquial, cal dir que durant tot l’any hem de tenir una actitud 

activa, som nosaltres, cadascú de nosaltres, els qui hem de portar el timó 
de la nostra vida cristiana. I la pregunta que ens podem fer és senzilla: què 

vull que passi, en la meva vida cristiana, durant aquest any 2013? No es 

tracta de proposar-se grans coses i menys encara coses difícilment 

assolibles, sinó de ser realistes, de tocar de peus a terra i veure què 
podríem fer perquè la nostra vida cristiana sigui realment millor.  

 

Reflexionar sobre això vol dir posar-se “davant el mirall” i fer el que se’n diu 
“revisió de vida”. I per fer aquesta revisió i trobar pistes d’actuació, ens pot 

anar bé recordar que la vida del cristià, la vida de l’Església i la vida de 

qualsevol parròquia, s’ha de sostenir sobre tres grans columnes: l’anunci de 
l’evangeli; la celebració dels sagraments, sobretot l’eucaristia dominical; i la 

pràctica de la caritat envers els més necessitats. A partir d’aquestes tres 

columnes, que han de ser ben harmòniques, podem fer un exercici de 

revisió (veure què no fem o no fem prou bé) i de projecció (veure què seria 
interessant de fer d’ara endavant). Així, pel que fa a l’anunci de l’evangeli, 

ens podem preguntar com ho farem perquè aquest evangeli ressoni en la 

nostra vida personal, familiar, de treball, de lleure; pel que fa a la 
celebració dels sagraments, ens podem preguntar què ha de canviar en la 

nostra actitud per tal de participar-hi més activament; com ho hem de fer 

per esdevenir persones orants, que preguen habitualment, tant 
individualment com amb la comunitat parroquial; pel que fa a practicar la 

caritat, ens podem preguntar si la nostra mentalitat habitual, en aquest 

punt, és més de “fer donatius” (que està molt bé) per a les causes nobles, o 



més aviat és una mentalitat que porta a practicar l’art del compartir (i això, 

evidentment, seria millor i és més difícil de fer). 

 
Treure les conseqüències pràctiques, ben pràctiques i senzilles, que es 

deriven de fonamentar la vida cristiana sobre aquestes tres columnes és, 

doncs, fàcil d’entendre. El que és difícil, fins i tot un cop ho hem entès bé, 
és fer-ho i fer-ho d’una manera sostinguda, habitual, no durant uns dies o 

un mes, sinó sempre, i no sols durant tot l’any, sinó tota la vida.  

 

No tinguem por de provar-ho. Déu ajuda sempre. Ell hi posa el que hi ha de 
posar, la seva gràcia; nosaltres hi hem de posar el que hi hem de posar, la 

voluntat, la constància, l’esforç, les ganes. I amb aquests dos ingredients, 

els bons resultats són segurs.    
         El mossèn 

 

AGENDA 

 

INTENCIONS DE MISSES: dissabte, dia 5: per la intenció del qui ha fet 
l’almoina; diumenge, dia 6: pel poble de Viladrau; dijous, dia 10: per la 

intenció del qui ha fet l’almoina. 

 
FEM MEMÒRIA: vam explicar, ja fa dies, que d’ara endavant la missa del 

diumenge la celebrarem per tot el poble de Viladrau, pregarem per tothom, 

tant pels vius com difunts. Això vol dir que, d’ara endavant, la missa del 
diumenge no la podem celebrar per un difunt concret o no podem dir una 

missa d’acció de gràcies per a una intenció concreta. Si volem fer dir una 

missa per un nostre difunt, per donar gràcies de l’aniversari del casament, 

per donar gràcies a un sant, etc. ho haurem de fer en la missa dels dijous o 
dels dissabtes. Si per la raó que sigui un diumenge cal pregar per algun 

difunt o fer una pregària d’acció de gràcies, ho farem, tal com ja vam 

explicar, a l’hora de la pregària dels fidels. Per encomanar aquesta pregària 
ens ho heu de dir dies abans, com si encomanéssiu una missa, amb la 

diferència que no haureu de pagar 10,00 euros, simplement podeu fer una 

petita almoina, si voleu i podeu.  A mida que ho anem fent es veurà que 

aquest nou procediment és senzill i anirà bé a tothom. 
 

INFORMACIONS 

 
DEFUNCIÓ: dilluns passat, dia 31 de desembre, a l’església parroquial es 

va celebrar la missa exequial per Concepció Aguilar i Ribé, de 88 anys, 

nascuda a Viladrau, vídua de Joaquim Busquets i Masó. Doneu-li, Senyor, el 
repòs etern. 

 

FORMACIÓ CRISTIANA PER ADULTS: La trobada d’aquest mes la farem 

el dissabte, dia 19 de gener, d’1/4 de 7 a ¼ de 8 del vespre, a la 
rectoria. Tothom hi és convidat. 

 

ANY DE LA FE: A sobre la taula que hi ha a l’entrada de l’església trobareu 
estampes en les quals hi ha escrit el “Crec en un Déu”. En podeu agafar, i 

repartir-les a qui vulgueu. Seria bo que, en el moment que vagi més bé, un 

cop siguem a casa, ens esforcem a resar el “Crec en un Déu”, pregària que 
es recomana de resar cada dia durant aquest any de la fe. 


