
 
 
 

PARRÒQUIA DE SANT MARTÍ DE VILADRAU 

DIUMENGE XXV DE DURANT L’ANY   -CICLE C- 
-22 de setembre del 2013- FULL PARROQUIAL n. 195 

    

Reproduïm a continuació el text que es va llegir dissabte passat, dia 14, a la l’església 
parroquial de Viladrau, al final de missa, amb motiu de la celebració de la missa en sufragi de la 

“Hna. Josefa” i de l’acte de reconeixement pòstum, promogut per l’Ajuntament, al qual es va 
adherir el poble de Viladrau. El text està escrit pel viladrauenc Ramon Font i Serra, Germà de 
les Escoles Cristianes, la Salle, el qual molt amablement ens ha donat permís per publicar-lo en 
el Full Parroquial. Així tothom qui vulgui el podrà llegir i el podrà guardar.   
 

    LA “HNA. JOSEFA” 

 

La nostra estimada Germana Josefa ja és al cel! La seva, ha estat una 
vida de cent-dos anys plenament dedicada a Déu, als germans, al 

poble de Viladrau. El bon Déu li haurà dit: Puja, Germana, puja i 

entra al lloc del repòs, de l´amor, de la pau... per sempre. 

 

En aquests moments del seu traspàs, més que pregar per la nostra 
Germana, hem d´invocar-la i demanar-li que, des del cel, ens ajudi 

en el nostre caminar i que, com ella, sapiguem servir, ajudar, estimar 

tothom. 

 
Des de l’any 1929 fins el 2002, va viure a Viladrau. Setanta-tres 

anys! La major part de la seva vida la va passar, fent el bé, entre 

nosaltres. Déu n’hi do! 

 
Com va estimar el poble, les persones, la muntanya del Montseny, 

que veia des de casa seva i que tant li agradava.... 

 

Durant tots aquests anys va ser per a tot el poble la mare, la mestra, 
l´amiga, la confident... 

 

Va educar i ensenyar a moltes generacions de viladrauencs. Ho va fer 

amb saviesa, energia, senzillesa, entrega, amor, bondat... 

 
Va ajudar a molta gent, sempre disponible, anant allà on la seva 

presència podia portar consol, serenor, pau.... 

 

Va ser fidel als ensenyaments del seu Sant Fundador, el Pare Coll, 
que en un dels seus escrits diu: "Totes les virtuts us recomano, però 

especialment la caritat, la caritat, la caritat."  

 

 



Com va estimar, com ens va estimar! 

 

El poble de Viladrau s´ha mostrat sempre agraït envers la nostra 

Germana Josefa. Amb motiu dels cinquanta anys de presència, 
treball, entrega i dedicació al poble, l´any 1979, se li va fer un 

homenatge i es va inaugurar una font que porta el seu nom. 

És molt bonic el verset que hi ha i que diu: "La teva vida senzilla n´és 

tot un pou de saviesa i el teu esguard bondadós un mirall de 
transparència." Que bé resumeix aquest bonic verset la seva vida! 

 

Mai millor dit "trobarem a faltar el seu somriure". Què n´era 

d´encantador i entranyable! Trobarem a faltar també els seus 
consells, la seva amabilitat, la seva tendresa de mare, el seu gran 

cor... 

 

La Germana Josefa ha estat un gran do per a la Congregació de les 
Germanes Dominiques de l´Anunciata, per al nostre poble, per a tots! 

Donem-ne gràcies al bon Déu i que el seu exemple ens esperoni a ser 

millors i fem el possible perquè la seva llum que, amb tanta força va  

il·luminar el nostre caminar, no s´apagui mai. 

 
Ramon Font i Serra. 

 

_______________________________________________________ 

 
AGENDA 

 

INTENCIONS DE MISSES: Dijous, dia 26: per Ramon Serra, 

difunt; dissabte, dia 28: per Miquel Arumí i Riera; diumenge, dia 
29: pel poble de Viladrau.  

 

INFORMACIONS: 

 

MISSA EN SUFRAGI DE LA “HNA. JOSEFA” i ACTE DE 
RECONEIXEMENT PÒSTUM: Deixem constància escrita que, 

dissabte passat, dia 14 de setembre, vam celebrar, a l’església 

parroquial, la missa en sufragi de la Hna. Belarmina Díaz Díaz, la 

“Hna. Josefa”,  que va morir el dia 7 de setembre,  a Vic, a l’edat de 
102 anys. A petició de l’Ajuntament, al final la missa, se li va fer un 

senzill, però molt emotiu, acte de reconeixement. En la missa hi van 

participar, a més dels feligresos habituals de cada setmana, un bon 

grup de religioses dominiques de l’Anunciata del Pare Coll, 
congregació a la qual pertanyia la Gna. Josefa. 

 

CATEQUESI: Torna a ser hora de pensar en la catequesi. Els pares, 

quan vulgueu, ja podeu venir a la rectoria a apuntar els vostres fills 
per a fer el primer o el segon curs de catequesi. Més endavant, ja 

avisarem del dia que començarem les sessions de catequesi.  



 

 
   


