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EXERCICIS ESPIRITUALS 

Aquesta setmana passada un grup de mossens del Bisbat de Vic vam ser al 

Casal de Pau, als afores d’Arbúcies, a fer exercicis espirituals. Poder fer 

exercicis espirituals és una sort. Tant de bo hi hagués molta gent que 

tingués ganes i possibilitat per a fer-ne. Poder dedicar uns dies, en un clima 

de silenci i de pau veritables,  a resar, a reflexionar i a confrontar la pròpia 

vida amb l’evangeli, reconforta, anima i dóna molta pau interior i força  per 

a intentar viure d’acord amb l’evangeli de Jesús. 

Com sabeu, en els exercicis espirituals, se segueix un horari durant el qual 

es combinen els actes comuns de pregària amb llargues estones de pregària 

i de reflexió personal. El nostre horari, perquè tingueu una idea de com es 

va distribuir el dia, va ser el següent: A les 8,30: rés de laudes; a les 9: 

esmorzar; a les 10: primera meditació; a les 12,30: celebració de 

l’eucaristia; a les 14: dinar; a les 16,30: segona meditació; a les 18,15: rés 

de vespres i exposició del Santíssim Sagrament; a les 20,30: sopar. I tot 

això en silenci, com més silenci, millor. No es parla ni durant els àpats, ni 

en els moments en què hom disposa de temps lliure. Per tant, uns dies així, 

són una gran oportunitat per estar reposadament amb Déu i estar amb  un 

mateix.  El predicador-director dels exercicis espirituals va ser el bisbe 

emèrit de Solsona, Mons. Jaume Traserra. 

Durant els dies d’exercicis espirituals hom té la possibilitat d’escoltar o llegir 

llargament i pausada la paraula de Déu i de deixar-se interrogar per 

aquesta paraula. És una molt bona ocasió per tornar a escoltar aquell text 

de sant Pau en la carta als Efesis: “Déu ens elegí en Ell abans de crear el 

món, perquè fóssim sants... per amor ens destinà a ser fills seus per 

Jesucrist”.  Des de la nostre llibertat hem de respondre a aquest projecte de 

Déu sobre nosaltres. Però les persones som fràgils, inconstants, pecadors, 

ens oblidem de Déu, ens distraiem en moltes coses secundàries i 

supèrflues, preferim anar a la nostre, i ja no ens  recordem que Déu vol que 

visquem units a Ell, que siguem sants. Pensant amb el que fem i el com ho 

fem, ens adonem que no qualsevol manera de viure ajuda a estar amb el 

Senyor, a respondre amb generositat al seu projecte sobre nosaltres. I 

aleshores ens vénen a la memòria amb molta claredat aquelles paraules 

que hi ha a l’Apocalipsi: “Tinc contra tu que no tens l’amor que abans 

tenies... converteix-te i torna a obrar com abans... Sigues fidel fins a la 

mort, i et donaré la corona de la vida”. Però no obstant la nostra dispersió, 

el nostre pecat, la paraula de Déu ens diu reiteradament i de maneres 

diferents que Déu, malgrat les nostres infidelitats, no ens abandona mai. I 



així ho llegim en aquelles boniques paraules que es troben també en el 

llibre de l’Apocalipsi: “Mira, sóc a la porta i truco. Si algú escolta la meva 

veu i obre la porta, entraré a casa seva”. I això és el que ens anima a 

tornar a començar i a tirar endavant. 

Són molts, gràcies a Déu, els grups de mossens, de religiosos, de religioses 

i de laics i laiques, que cada any tenen per costum dedicar uns quants dies 

de les seves vacances o del seu temps lliure a fer exercicis espirituals. I 

això és una gran gràcia de Déu per a ells i és un gran gràcia que davalla 

sobre l’Església i el món sencer. Les cases d’espiritualitat, com ara el Casal 

de Pau d’Arbúcies, són cases que si no existissin s’haurien d’inventar, són 

un oasi impagable per a experimentar que tenir una relació viva i personal 

amb Déu, no sols és possible sinó també imprescindible...si es vol ser 

cristià, si volem acollir el projecte de Déu sobre nosaltres.     

            

                   El mossèn   

EN RECORD DE LA “HNA. JOSEFA, DOMINICA DE L’ANUNCIATA, PARE COLL 

Amb motiu de la mort de la “Hna. Josefa”, el poble de Viladrau,  vol recordar amb 

afecte i agraïment la tasca humana i apostòlica que, aquesta religiosa, va dur a terme 

en el poble durant els molts anys que hi va viure.  En la missa del dissabte, dia 14 de 

setembre, pregarem per ella i, al final de la missa, recordarem el seu treball a l’escola, 

ensenyant els més petits; la seva estimació envers els malalts i moribunds;  les seves 

habilitats fent ganxet, i molts altres detalls de la vida d’aquesta religiosa que va ser 

una benedicció de Déu per al poble de Viladrau. Reposi en la pau de Déu.   

Copiem l’escrit que hi ha en la font se li va dedicar l’any 1979: “La teva vida senzilla 

n’és tot un pou de saviesa i el teu esguard bondadós un mirall de transparència!” El 

poble de Viladrau a la “Hna. Josefa” 15 de març 1929-1979.  

AGENDA 

INTENCIONS DE MISSES: dijous, dia 19: per la intenció del qui ha fet 

l’almoina; dissabte, dia 21: per Jaume Morera i Blancafort; diumenge, dia 22: pel 

poble de Viladrau. 

INFORMACIONS  

CASAMENT: El proppassat, dia 31 d’agost, a l’església parroquial, van contreure 

matrimoni  l’Ignasi Rubiralta i Rubió i  la Laura Riba i Segalés. L’enhorabona als 

nous esposos. Que el Senyor els beneeixi i els acompanyi en el seu camí d’estimació. 

FORMACIÓ CRISTIANA PER A ADULTS: la farem el dissabte, dia 21 de 

setembre, d’un quart de set a un quart de vuit del vespre, a la rectoria. Tothom hi és 

convidat.  

 



 

 


