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JO, QUE PUC FER PER LA MEVA PARRÒQUIA? 

Diumenge passat convidàvem a fer l’exercici d’imaginar-nos la parròquia de 

Sant Martí de Viladrau d’aquí a deu anys. Avui, convidem a fer-nos una 

pregunta ben directa i personal:  jo, què puc fer per la meva parròquia? 

Aquesta pregunta està inspirada en aquella famosa frase que John F. 

Kennedy va pronunciar el 20 de gener del 1961, en el discurs de presa de 

possessió del càrrec de president d’Estats Units. Kennedy va dir: «No et 

preguntis que pot fer el teu país per tu, pregunta’t  que pots fer tu per al 

teu país». Doncs bé, fem-nos aquesta pregunta: «jo, què puc fer per la 

meva parròquia?»  

Sembla més que evident que aquesta pregunta no la podem passar per alt 

si volem que la fe cristiana continuï essent present en el nostre poble. 

Certament, Déu té la darrera paraula, és clar, i no ens abandonarà; però 

això no ens eximeix de pensar i buscar les solucions humanes que siguin 

més factibles per a intentar redreçar la situació. La vida de la parròquia, en 

les condicions que la tenim actualment  -i com passa també en molts altres 

pobles-  té un futur incert. Cada feligrès que mor no és substituït per ningú, 

i la tendència actual d’un bon nombre de batejats de prescindir de la missa 

dominical no sembla pas que hagi de canviar a curt termini. I tot i que la 

vida de la parròquia és més que la missa dominical, en aquesta missa és on 

es fa visible l’Església de Jesús enmig d’un poble i per això és important de 

participar-hi, si pot ser sens falta. Amb tot, tots veiem que el panorama que 

ofereix l’església parroquial el dissabte o el diumenge, si no és en temps 

d’estiu, és preocupant, i així ho heu manifestat també alguns de vosaltres. 

D’aquí ve que la pregunta sigui pertinent: «jo, què puc fer per la meva 

parròquia?» 

Alguna vegada en aquest mateix full parroquial hem explicat que la 

parròquia té una triple tasca: anunciar l’Evangeli; celebrar els sagraments i 

practicar la caritat, i aquestes tres tasques s’impliquen mútuament i no es 

poden separar. Aleshores es tracta de preguntar-nos: jo què puc fer perquè 

en la meva parròquia s’anunciï millor l’Evangeli?; què puc fer perquè en la 

meva parròquia se celebrin millor els sagraments?; què puc fer perquè en la 

meva parròquia es practiqui millor la caritat? Pensar en aquestes preguntes 

i intentar donar-hi una resposta personal és començar de treballar pel futur 

de la parròquia, és fer que el «petit ramat» que som ara continuï fent camí 

amb fermesa i esperança, sigui testimoni valent de la fe cristiana i sigui un 

«petit ramat» que va creixent en fidelitat a Déu i al proïsme.    



Tots podem fer quelcom per la nostra parròquia, per poc que sigui. Prendre 

consciència que hem de fer quelcom per la nostra parròquia ja és començar 

a donar resposta al futur. 

El mossèn 

_______________________________________________________ 

AGENDA 

INTENCIONS DE MISSES: dilluns, dia 1: pels difunts de la 

parròquia; dimarts, dia 2: per la intenció del qui ha fet 

l’almoina; dimecres, dia 3: pels difunts de la parròquia; dijous, 

dia 4: per la intenció del qui ha fet l’almoina; divendres, dia 5: 

per la intenció del qui ha fet l’almoina; dissabte dia 6: pels 

difunts de la família Salarich Roquet; diumenge, dia 7: pel poble 

de Viladrau.  

INFORMACIONS  

FESTA MAJOR 

Dilluns, dia 8 de setembre: FESTA DEL NAIXEMENT DE LA VERGE 

MARIA, missa solemne en honor de la Verge, a les 12 del 

migdia.  

Dimarts, dia 9 de setembre, a les 10 del matí, missa en sufragi 

per tots els fidels difunts del poble. Recordarem especialment els 

viladrauencs que han mort des del setembre del 2013 fins avui. 

 

MISSA EN ELS DIES FEINERS DURANT EL MES DE SETEMBRE 

Recordem que en els dies feiners, al setembre, hi haurà missa fins el 

dia 11 de setembre inclòs. Després, només n’hi haurà els dijous, a 

l’hora habitual.    

BATEIG: El proppassat dia 23 d’agost el nen Leo Beleta Aguilar, fill 

de Alejo i de Marta Maria, resident a Düsseldorf (Alemanya), va rebre 

el sagrament del Baptisme a l’església parroquial. L’enhorabona a en 

Leo i als seus pares i padrins.   

FORMACIÓ CRISTIANA PER A ADULTS: farem la trobada el 

dissabte, dia 13 de setembre, a les a les 18,15 hores (a un quart 

de set de la tarda), a la rectoria. Tothom hi és convidat.  



 

 

 

 

 

 

 

 


