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NO ENS HI PODEM CONFORMAR... 

El proppassat 13 de desembre, a totes les diòcesis del món, tingué lloc 

l’inici de l’Any Sant de la Misericòrdia. També en la nostra diòcesi. Tots els 

fidels van ser convidats pel senyor bisbe a reunir-se a l’església del Carme 

de Vic i, des d’allí, anar en pelegrinatge fins a la catedral, obrir la Porta 

Santa, i, a través d’aquesta porta, entrar a la catedral per a celebrar 

l’Eucaristia. 

Pel que fa al nombre d’assistents, segurament es van superar les previsions 

i expectatives: es parla de més de sis-centes persones. Per tant, 

numèricament, la convocatòria va ser un èxit. Però si ens fixem en l’edat de 

les persones que hi van respondre, la cosa canvia. Es va constatar, un cop 

més, que són majoritàriament les persones grans les que semblen més 

disposades  a respondre a la crida del bisbe diocesà a aplegar-se en un acte 

important a la catedral.  

Què ho fa, això? És que la proposta, en aquest cas l’inici de l’Any Sant de la 

Misericòrdia, no interessa als altres cristians?  És que no interessa l’estil 

com es fan aquest tipus d’actes? Què fer per a canviar aquesta dinàmica 

que porta a veure l’Església com un col·lectiu que convoca, que es mou, 

però que la resposta que obté, sempre generosa, és preferentment de gent 

gran? 

Què està passant? Hi ha relleu per a aquest gruix de gent gran que continua 

fidel a l’Església? La vida de l’Església, tal com la vivim avui, té futur o bé 

cal que sorgeixi una altra manera de fer que afavoreixi que d’altres 

persones més joves també s’hi enganxin?  En un món, el nostre, on les 

religions no fan el pes a molta gent,  com ser fidels a la nostra fe? 

Preguntes com aquestes, difícils de respondre,  no és pas en va de fer-se-

les.   

En tot cas, sembla que no ens podem pas conformar amb el que tenim i el 

que veiem. No podem mirar només els qui vénen -i estar contents, 

evidentment, de què vinguin i agrair-los-ho-, cal pensar també en els qui no 

participen en aquest tipus de convocatòries diocesanes i, sobretot, 

preguntar-se per què no hi participen. Com sempre, de raons n’hi deuen 

haver moltes. Tot està en què aquestes raons siguin raonables i sòlides.  

El mossèn      

 



HORARI DE LES MISSES EN TEMPS DE NADAL  

Solemnitat de la Mare de Déu 

- Dijous, dia 31 de desembre: missa vespertina de la vigília de 

solemnitat,  a les 19,30 h. 
-Divendres, dia 1 de gener del 2016:  missa de la solemnitat, a les 12,30 h. 

Diumenge segon després de Nadal 

-Dissabte, dia 2: missa vespertina de la vigília del diumenge segon de 

Nadal, a les 19,30 h. 
-Diumenge, dia 3: missa del diumenge, a les 12,30 h. 

______________________________________________________ 

AGENDA 

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

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

2: per Salvador Codina i Pujol i Justa Alarcón i Campos, difunts;  

diumenge, dia 3: pel poble de Viladrau.  

INFORMACIONS  

CAMPANYA DE RECOLLIDA D’ALIMENTS: Tal com hem anat fent 

aquests darrers anys, i sota el lema «Viladrau amb Càritas» la parròquia 

promou una recollida d’aliments durant aquestes festes. La campanya de 

recollida començarà el dia 24 de desembre i s’allargarà fins el dia 10 

de gener, inclòs. Els aliments podeu dipositar-los a pastisseria Font, a la 

rectoria o bé a l’església (en unes caixes que hi trobareu).  Els aliments que 

es recullin es lliuraran a Càritas Arxiprestal de Vic. Comptem amb la vostra 

generositat més que provada.   

PESSEBRES: Convidem tothom a visitar el pessebre que, a iniciativa de la 

Junta Directiva del Casal dels Avis «La Flor del Montseny», en Ramon Calm, 

amb mans de mestre pessebrista, ha realitzat en els baixos de la rectoria. 

Aquest pessebre es podrà visitar de dilluns a divendres de 11 a 14 

hores; i dissabtes, diumenges i festius, de 17 a 19,30 hores. La 

mainada de catequesi han fet també el seu pessebre, és a l’entrada de la 

rectoria i també el podeu visitar.    

UN CONCERT EXCEL·LENT: dissabte passat, a l’església parroquial, 

organitzat pel Casal dels Avis «La flor del Montseny»,  van poder escoltar 

amb molta satisfacció el concert que ens van oferir els LIGNAMÚSICA, un 

trio format per la Mireia Vila (violí) l’Estel·la Córcoles (flauta travessera) i 

l’Eduard Raventós (violoncel). Cançons tradicionals catalanes de Nadal i 

també d’altres procedències i, al final, J. Strauss. Tot molt bé.    

 


