
PARRÒQUIA DE SANT MARTÍ DE VILADRAU 

DIUMENGE XIV DE DURANT L’ANY  -CICLE A- 
-6 de juliol del 2014-FULL PARROQUIAL n. 236 

_______________________________________________________ 

L’HOMILIA 

Tothom sap que el Papa Francesc, a finals de l’any passat va publicar 

una exhortació apostòlica que porta per títol La joia de l’Evangeli. És 

un text molt interessant,  del qual n’hem ofert un resum en uns fulls 

que es van repartir durant la passada Quaresma.  

En aquest document del Papa, en el capítol III, hi ha un llarg apartat 

dedicat a l’homilia.  Comença dient que «són moltes les reclamacions 

que s’adrecen en relació amb aquest gran ministeri i no podem fer-hi 

el sord. L’homilia és la pedra de toc per a avaluar la proximitat i la 

capacitat de trobament d’un Pastor amb el seu poble.» 

Adreçant-se als mossens, el Papa diu: «L’homilia no pot ser un 

espectacle entretingut... ha de ser breu i evitar assemblar-se a una 

xerrada o a una classe... la predicació ha d’orientar l’assemblea, i 

també el predicador, a una comunió amb Crist en l’Eucaristia que 

transformi la vida. Això reclama que la paraula del predicador no 

ocupi un lloc excessiu, de manera que el Senyor brilli més que el 

ministre.» 

Després el Sant Pare dóna una sèrie de consells importantíssims als 

predicadors. En direm tres: Un, «La predicació ha de comunicar als 

altres el que hom ha contemplat». Dos, «El predicador necessita 

posar una orella en el poble, per a descobrir el que els fidels 

necessiten escoltar. Un predicador és un contemplatiu de la Paraula i 

també un contemplatiu del poble».  I tres, «Al predicador li toca fer 

sentir aquest gust del Senyor a la seva gent». També fa advertències 

que el predicador ha de tenir molt presents. En recollim una: «Sovint 

passa que els predicadors fan servir paraules que aprengueren en els 

seus estudis i en determinats ambients, però que no són part del 

llenguatge comú de les persones que escolten.» 

I acaba fent referència a una pràctica que segurament en el país del 

Papa es deu fer sovint, però que no és freqüent entre nosaltres i es 

podria provar de posar-la en pràctica. Diu el Papa: «Que bonic que 

sacerdots, diaques i laics es reuneixin periòdicament per trobar junts 

els recursos que fan més atractiva la predicació».  



Totes aquestes referències a l’homilia m’han vingut a la memòria 

llegint la introducció d’un llibre del P. Miquel Estradé, monjo de 

Montserrat, que l’any 1962 escrivia això:  «L’homilia ha de desvetllar 

la gana del cristià, ha de crear-li i mantenir-li l’avidesa d’anar a la 

font, a trobar per ell mateix aquell pa de mil gustos i l’aigua viva que 

són el mateix Crist en el Nou Testament. L’homilia no és res més que 

el reclam de la samaritana: “Veniu a veure un home que m’ha dit tot 

el que he fet; no és pas el Crist?”. I després que Jesús passa dos dies 

al poble, la gent deia a la dona: “Ja no és pel que tu deies que 

creiem; nosaltres mateixos l’hem sentit, i sabem que aquest és 

veritablement el Salvador del món.”» 

Entre el Papa i el monjo, parlant de l’homilia, hi ha doncs una gran 

coincidència.  

El mossèn 

______________________________________________________________ 

MISSA ELS DIES FEINERS 

A partir de dilluns, dia 7 de juliol, tot l’agost i fins l’11 de 

setembre, inclòs, se celebrarà la missa cada dia, a les 19,35. Una 

estona abans, a les 19,15 (a un quart de vuit del vespre), hi haurà, 

cada dia, el rés del sant Rosari.  

AGENDA 

INTENCIONS DE MISSES: dilluns, dimarts i dimecres, dies 7, 8 i 9: per la 

intenció del qui ha fet l’almoina;  dijous, dia 10 i divendres dia 11: pels 

difunts de la parròquia; dissabte, dia 12: per Jaume Masvidal i Planas, 

difunt; diumenge, dia 13: pel poble de Viladrau  

65è APLEC DE MATAGALLS: diumenge, dia 13 de juliol. A dos quarts 

d’onze del matí (10,30 hores), missa al cim de Matagalls, presidida 

per senyor bisbe de Vic. A la tarda, a les cinc, a Viladrau, inauguració i 

benedicció de la font del 50è Aplec de Matagalls dedicada al P. Faustí 

Illa i Salvia, claretià, font reconstruïda per l’Excm. Ajuntament de Viladrau.   

INFORMACIONS 

COL·LECTA «ÒBOL DE SANT PERE»: en la col·lecta que es va fer 

dissabte passat, es van recollir 121,73 euros que ja han estat lliurats a qui 

correspon. Moltes gràcies.      

CAPELLETA DE LA SAGRADA FAMÍLIA: s’han recollit 34,59 euros. 

Moltes gràcies. 



 


