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200 
Ja hem arribat al Full parroquial n. 200. Cada setmana, durant dues-

centes setmanes, aquest full de color ha estat el portaveu de la 

parròquia de Sant Martí de Viladrau.  

Els fulls parroquials informen i, també, poden ser una eina de 

formació. Informar i formar, són probablement els seus dos objectius 

principals. Diuen que el més llegit dels fulls parroquials són les 

informacions i l’apartat de les intencions de misses. Però, a més 

d’això, en la majoria de fulls parroquials se sol proposar, en la 

primera plana, una reflexió sobre els temes més diversos, i s’intenta 

il·luminar-los des de la fe. Es tracta, sobretot, d’ajudar a  mantenir 

activa i desperta la necessitat de conrear la nostra formació cristiana, 

no només a temporades, sinó, si pot ser, amb regularitat, de manera 

permanent.    

Escriure un full parroquial cada setmana és un exercici que té les 

seves dificultats: de vegades, s’acaba la setmana i encara no se sap 

ben bé de què parlar; d’altres vegades cal escriure amb presses; de 

vegades no hi ha prou notícies per a comunicar; de vegades s’escriu 

amb una certa por... però, per sort, hi ha una circumstància que dóna  

molta tranquil·litat: com que el Full parroquial s’adreça, sobretot, als 

“de casa”, a la “família”, hom ja sap d’entrada que compta amb la 

benvolença dels destinataris, dels lectors. D’altra banda, llegir el Full 

Parroquial també demana, als lectors, un esforç i, suposem que, a 

vegades deu ser fins i tot carregós de llegir-lo.  

És molt important que els lectors del Full parroquial tingueu ben clar 

que no necessàriament ni sempre s’ha d’estar d’acord amb el que 

s’escriu en el Full parroquial. Teniu tot el dret a discrepar, a veure les 

coses de manera diferent i a manifestar la vostra opinió. Per això és 

molt recomanable que no perdem mai l’esperit crític, ni quan llegim el 

Full parroquial. En aquest sentit potser aquí escau recordar una 

famosíssima frase de G.K. Chesterton (1874-1936), escriptor i 



periodista britànic, que diu així: “L’Església ens demana que, en 

entrar-hi, ens traguem el barret, no el cap”. I amb això, aquest 

escriptor volia fer referència al fet que formar part de l’Església -ser 

de la colla dels qui van a missa, per dir-ho breument- no vol pas dir 

deixar de pensar amb el propi cap sinó tot el contrari. 

Els fulls parroquials són, en general, una publicació modesta, no 

tenen cap pretensió especial. Però, amb el temps, hom s’adona que 

han fet feina de “notari” de la parròquia, han donat fe del que s’ha 

anat fent al llarg dels anys i són la crònica i el llegat que les 

parròquies d’avui lliuraran a les parròquies de demà. Ningú no 

discuteix, em sembla, la utilitat dels fulls parroquials i, per això, cal 

que els desitgem molts anys de vida, tant en les altres parròquies 

com en la nostra. Per tant, felicitem-nos tots plegats d’haver arribat, 

a la parròquia de Sant Martí de Viladrau, al Full parroquial número 

200. Donem gràcies a Déu pel camí recorregut.  

El mossèn 

_______________________________________________________ 

AGENDA 

INTENCIONS DE MISSES: Dijous, dia 31: per la intenció del qui ha fet 

l’almoina; divendres dia 1 de novembre: pel poble de Viladrau; dissabte, 

dia 2 (matí): pels difunts del poble de Viladrau; dissabte, dia 2 

(vespre): per la intenció del qui ha fet l’almoina; diumenge, dia 3: pel 

poble de Viladrau.  

 

L’HORARI DE LES MISSES D’AQUEST CAP DE SETMANA 

DIJOUS , DIA 31 D’OCTUBRE: VIGÍLIA DE TOTS SANTS: celebrarem la 

missa anticipada de la solemnitat de Tots Sants, a l’hora de sempre, a 2/4 

de 8 del vespre.  

DIVENDRES, DIA 1 DE NOVEMBRE: SOLEMNITAT DE TOTS SANTS: 

missa a les 12,30 del migdia. 

DISSABTE, DIA 2 DE NOVEMBRE:  

>Missa de commemoració de tots els fidels difunts, a les 10 del matí.  

>Missa vespertina del diumenge XXXI de durant l’any, a 2/4 de 8 del 

vespre.  

DIUMENGE, DIA 3 DE NOVEMBRE: missa a les 12,30 del migdia.   


