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300 
Ja hem arribat al número tres-cents d’aquest Full parroquial. Aquest 

exemplar d’avui correspon al número 300 de la col·lecció, des d’aquell ja 

llunyà 19 de desembre del 2009 que vam començar la publicació d’aquest 

full amb el seu format actual.  

Arribats aquí, hem de tenir un record pels altres fulls parroquials que hi ha 

hagut a la parròquia en altres èpoques. És una llàstima que no s’hagin 

conservat enquadernats i que ara no sapiguem bé quants anys es van 

publicar. En tot cas, el Full parroquial d’ara no vol ser sinó la continuació.  

Els fulls parroquials -ho hem dit alguna altra vegada- són els «notaris» de la 

vida de la parròquia. Anys a venir, quan hom vulgui saber què passava a la 

parròquia i en el seu entorn en aquests començaments del s. XXI  haurà de 

recórrer a consultar el Full parroquial. 

Els Fulls parroquials, normalment, intenten informar del que passa a la 

parròquia i també a la diòcesi i, alhora, intenten formar, fer créixer la 

formació humana i cristiana dels feligresos. La primera tasca és senzilla i no 

ofereix cap problema. La segona, formar, ja és més complicada, tant a 

l’hora d’escollir els temes a tractar com l’enfocament que es dóna a aquests 

temes. En tot cas, la nostra voluntat –i mirem de tenir-ho molt present- és 

no adoctrinar ningú, ni fer «combregar amb rodes de molí» sinó oferir una 

reflexió, sigui sobre aspectes o fets d’actualitat, sigui sobre aspectes de la 

doctrina i del magisteri de l’Església, de la litúrgia, de la Bíblia, de les grans 

solemnitats del calendari cristià..., que desvetllin en el lector la seva pròpia 

reflexió i se’n faci la seva opinió pròpia. Tanmateix no sempre s’aconsegueix 

aquest objectiu. Sovint el Full parroquial s’ha de fer amb presses -les 

setmanes passen volant- i, a més, cal comptar amb les pròpies limitacions a 

l’hora de reflexionar i d’escriure.   

Moltes gràcies a tots els qui setmana rere setmana dediqueu una estona a 

llegir una part o tot aquest Full parroquial. Ja sabeu que estem oberts a 

acollir qualsevol suggeriment que ens vulgueu fer de cara, si es pot, a 

millorar-lo.                                                                        

El mossèn 



AGENDA 

INTENCIONS DE MISSES: dijous, dia 1: per la intenció del qui ha fet 

l’almoina; dissabte, dia 3: per Assumpció Zorita i Crosas, difunta; i 

per Rosa Bayés i Clos, difunta;  diumenge, dia 4: pel poble de 

Viladrau.   

INFORMACIONS 

CATEQUESI D’INICIACIÓ CRISTIANA PER A INFANTS: Tots els nens i 

nenes que hagin de començar a fer catequesi per primera vegada i els qui 

aquest any han de rebre la primera comunió, ja es poden venir a apuntar a 

la rectoria, el dijous, de 4 a 5 de la tarda. El curs de catequesi el 

començarem el dijous, dia 8 d’octubre. Ja ho anirem recordant.   

DEFUNCIÓ: el proppassat dia 15 de setembre, a les 11 del matí, a 

l’església parroquial, es va celebrar la missa exequial per Ramon Salarich  

i Arumí, de 85 anys d’edat,  natural i veí de Viladrau. Val morir el dia abans 

a Vic. Reposi en pau.  

EXCURSIÓ A LA SAGRADA FAMÍLIA DE BARCELONA: el que vam 

anunciar la setmana passada de paraula, ara ho fem per escrit: el dilluns, 

dia 19 d’octubre anirem, si Déu vol, a visitar la Sagrada Família de 

Barcelona. Recordeu que hi trobarem Mn. Lluís Bonet, el rector de la 

parròquia de la Sagrada Família, que, a més d’estar molt content de 

rebre’ns ens farà de guia. A les 11 del matí hauríem de ser a la Sagrada 

Família. Després hi haurà la visita i finalment dinarem en un restaurant a 

prop de la basílica. A la tarda, encara no està decidit què farem. Per tant, 

tothom qui hi vulgui venir ja pot començar a inscriure’s.  A veure si ens 

animem uns als altres  i som una bona colla.  

COL·LECTA MISSA EXEQUIAL: en la col·lecta que es va fer el proppassat 

dia 15 de setembre es van recollir 59,00 euros, que, com fem 

habitualment en totes les col·lectes de les misses exequials, repartirem en 

tres parts iguals: per misses pels difunts de la parròquia; per Càritas i Mans 

Unides; i per les obres parroquials.       

ESTADÍSTICA DE LES VISITES A LA PÀGINA WEB DE LA PARRÒQUIA 

DE VILADRAU: ens ha arribat la informació sobre les visites a la pàgina 

web de la parròquia. De moment, i fins el 31 d’agost, el nombre de visites 

ha estat de 2.351, distribuïdes de la manera següent: gener, 311; febrer, 

218; març, 422; abril, 366; maig, 278; juny, 272; juliol; 283; agost, 

201.  

 


