
 
 

INTENCIONS  DE  PREGÀRIA EN LES MISSES 
 

Dissabte 19.- Sant Francesc Coll, prevere dominicà.  
Matí: 12h.- PRIMERES COMUNIONS.   
            Dif. Manuel  i Isidora y familiares Sangüesa-Babiano. /  
            Difunts família Selfa Sastre i Aymerich – Capdevila./ Aniceta Gómez. 
            Fam. Sangüesa Babiano./ Fam. Alcalá-Roldán./Fam. Roncero- Reyes. 
Tarda: 17h.- PRIMERES COMUNIONS. 
          Família Carreté-Aixalà i Prat-Salvans./ Família Castillo-Rocher. 
Vespre (festiva).- Acció de gràcies 49 anys de Matrimoni Joan i Mª Teresa. 
     Record a Sant Isidre: Cooperativa Agrícola Sant Vicenç. 
     Isidre Rigol Gelabert / Daniel Sala Monné.                                       
 

Diumenge 20.- PASQUA DE PENTECOSTA / Sant Baldiri, màrtir. 
9h.- Joan Prats i Escala.                    
12:30h.- Assumpció Hernàndez Soto. 
   Antonio Pastor i esposa Margarita Mayor. 
   Isidre Palau i Francesc Berenguer i esposa Rosa.      
11h matí a Sant Roc.- Per la Feligresia. 
 

Dilluns 21.- Sant Cristòfor Magallanes, prevere i companys màrtirs.  
Vespre.-    Paulina Gil Bas (2n. aniversari). Federico Tabar. A Sta. Rita.                                   
 

Dimarts 22.- Sta. Rita de Cassia. Santa Joaquima de Vedruna.  
Matí.- Difunts família Martí Tuset 
Vespre.-    A Sta. Rita en acció de gràcies.  
                   Joaquim Folqué Margalef. Jaume Vilà Llopart (natalici)                      
 

Dimecres 23.- Sant Desideri, bisbe. 
Matí.-  Caterina Ubach i Lluís Costa.      Vespre.-  Missa. 
                              

Dijous 24.- JESUCRIST, GRAN SACERDOT PER SEMPRE. Maria Auxiliadora. 
Matí.-       Joan Costa Ubach. 
Vespre.-  Miquel Siñol (8è. aniv.) i esposa Lola Gil, fill Hermenegild i  
                  neboda Núria / Ramon Badosa (22 aniv.) i esposa Pepeta Castells 
 

Divendres 25.- Sant Beda el Venerable, prevere i doctor de l’Església.  
Matí.- Josep Prats i Maria Escala.       Vespre.-  Missa.          
 

Dissabte 26.- Sant Felip Neri, prevere i fundador. 
Matí.- No hi ha missa. 
Tarda, 17 h.- PRIMERES cOMUNIONS 
Vespre (festiva).-   En acció de gràcies pels 25 anys matrimoni d’Ester i 
              Josep Maria / Joan Marcé Rigol i família / Enric Ferrés, fill Julià 
              Ferrés i esposa Mercè /  Família Baqués i família Sàbat.                                         
 

Diumenge 27.- FESTA DE LA SANTÍSSIMA TRINITAT. 
9h.-    Miquel Via i esposa Dolores. Joan Saperas i esposa Benita. 
         Esposos Joan i Eulàlia i Vicenç i Carme. Mª Teresa Casanovas.                 
12:30h.- Primeres Comunions. Isidre Prats. 
11h matí a Sant Roc.- Per la Feligresia. 
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LA UNCIÓ DELS MALALTS 
 

Avui que és la Pentecosta i que una bona colla de feligresos rebran el 
sagrament de la Unció dels Malalts és oportuna la reflexió que el Papa 
Francesc ha fet sobre aquest sagrament. N’oferim un petit extracte: 

 

“Avui voldria parlar sobre el Sagrament de la Unció dels malalts, la 
qual cosa ens permet atansar-nos a la compassió que Déu té per l'home. 
Abans, aquest sagrament s’anomenava "extremunció", perquè era 
entès com un consol espiritual que s’oferia al malalt en la imminència de 
la mort. En canvi, quan diem "Unció dels malalts", això ens ajuda a 
ampliar la nostra visió de l'experiència de la malaltia i del sofriment, i 
ens permet mirar-ho, veient-hi l’horitzó de la misericòrdia de Déu.  

Hi ha una paràbola que expressa en tota la seva profunditat el 
misteri que s’entreveu a través de la Unció dels malalts: és la paràbola 
del "bon samarità". Cada vegada que celebrem aquest sagrament, Jesús, 
en la persona del sacerdot, s'acosta a la persona que pateix, a qui està 
greument malalt o a la gent gran. La paràbola ens diu que el Bon 
Samarità es va fer càrrec de l’home sofrent, li va amorosir les ferides 
amb oli i vi. L’oli ens fa pensar en aquell oli que el Bisbe beneeix cada 
any, durant la Missa crismal del Dijous Sant, i ho fa justament per a ser 
administrat en el sagrament de la Unció dels Malalts. Finalment, la 
persona sofrent és confiada a un hostaler, per tal que pugui seguir 
tenint-ne cura, sense tenir en compte les despeses. Ara, preguntem-nos, 
qui és aquest hostaler? És l'Església, la comunitat cristiana, que som tots 
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nosaltres; és a nosaltres, a qui Nostre Senyor ens confia cada dia a 
aquells que estan afligits en el cos i en l’esperit, perquè puguem seguir 
vessant sobre ells, sense mesura, tota la seva misericòrdia i la salvació”. 

 

 
 

 DIA 19 DE MAIG: HAN FET LA PRIMERA COMUNIÓ   
MATÍ: Aitana Camiño García, Rubén Domínguez Alcalà, Aday González 
Corbalán, Lucía Molero Troyano, Rubén Moscoso Martínez, Lucía 
Ramírez Laxio, Cloe Reyes Roncero, Marc Sangüesa Babiano, Naiara 
Segura Karasell, Josep Selfa Aymerich i Joel Fernández Muñoz. 
TARDA: Yaiza Alcaraz Rodríguez, Rosa Carreté Prat, Bernat Castillo 
Rocher i Laura Hernández Bermúdez. 
 

 CONDOLENÇA: La donem als familiars de Pere Farré Ramon, que morí 
el passat dia 16, a l’edat de 91 anys. També el nostre condol a la familia 
de la Lola Vilaplana Via, que morí, als 84 anys, el dia 18.  
Descansin en la pau del Senyor. Que la llum perpètua els il·lumini.  
 

 BAPTISMES, DIA 20 DE MAIG 
Nadín Lucena Martín i Mia Solana Cabrera. Benvinguts a l’Església. 
 

 FESTA DE MARIA AUXILIADORA A SANT VICENÇ DELS HORTS 
Se celebrarà dissabte vinent, dia 26, a la parròquia de Sant Antoni de 
Pàdua. A les 7 de la tarda Processó, i a continuació la missa. 
 

 PELEGRINATGE A LOURDES 2018 
Amb l’Hospitalidat de la Mare de Déu de Lourdes anirem a Lourdes amb 
els malalts, del 28 de juny al 2 de juliol. La Delegació de Sant Vicenç 
està ja preparant el pelegrinatge i a partir d’aquesta setmana, els 
dimecres i divendres, de 7 a 8 del vespre comencen les inscripcions al 
despatx parroquial. 
 

 SORTIDA A PORTUGAL: DEL 20 AL 24 D’AGOST 
A tres mesos de la sortida són ja més de 20 els inscrits. L’agència ens 
demana que anem accelerant les inscripcions perquè s’han de fer les 
reserves. El preu és de 1.055 € si som 40 persones, 1.140 si en som 30 
i 1.260 si som un mínim de 20 persones.  
Volem que sigui un pelegrinatge a la Mare de Déu de Fàtima, amb una 
estada d’un dia sencer allí. La resta dels 4 dies dedicats a conèixer 
Portugal, amb les grans i boniques ciutats de Lisboa i Porto, però també 
altres llocs importants per la bellesa del seu art i dels seus paisatges. 
Us esperem! Apunteu-vos-hi! 

 GARN CONCERT: EL “GLORIA” DE VIVALDI! 
Diumenge vinent, dia 27, a les 8 del vespre, al nostre temple 
parroquial, Gran Concert organitzat per la Federació Catalana d’Entitats 
Corals (FCEC) del Baix Llobregat. Reuneix més de 120 cantaires, amb 
l’Orquestra de Cambra “A 4 Cordes”, de Sant Boi, i dues solistes 
femenines. Interpretaran el “GLORIA”, de Vivaldi, obra sinfònica-coral 
extraordinària.  No us ho perdeu!!! 
 

 FESTA DEL CORPUS: DIUMENGE DIA 3 DE JUNY. 
Un any més celebrarem a Sant Vicenç la tradicional festa del Corpus. 
Com ho fem cada any, una petita processó eucarística, amb catifes i 
carrers engalanats i domassos als balcons, ens recordarà una festa molt 
viscuda al nostre poble, però que encara avui té tota la seva actualitat 
al si de l’Església i en el cor dels creients. Participem-hi i col·laborem 
amb els veïns i organitzadors.  
 

    

 

EL FOC I EL VENT 
Disculpeu que, amb motiu de la celebració litúrgica de la segona 

Pasqua,  retorni sobre el tema de la setmana passada, el de les 
paradoxes. I és que en aquesta festa Déu ha volgut que l’esperit es 
manifestés a través de la matèria, ha volgut representar la presencia 
de l’Esperit a  través d’elements materials com el foc i el vent.  

La paradoxa va encara més lluny, perquè a la Pentecosta celebrem 
la força creadora de Déu a través d’uns signes amb una gran força 
destructiva. El foc i el vent, que tenen una gran presència en la creació 
de vida, són també sovint la causa del dolor i de la mort. 

Vull creure que amb l’elecció d’aquests signes paradoxals Déu ens 
vol ajudar a entendre i a viure alguna cosa. Potser és el fet que la 
segona Pasqua, la de la Pentecosta, és molt més a prop de la primera 
del que ens pensem. 

En la primera Pasqua, la de Resurrecció, celebrem un do de Déu: 
el fet que el dolor es converteix en alegria, que la mort es converteix 
en vida. A la segona, la de Pentecosta, celebrem un altre do de Déu: 
que la por es converteix en atreviment, la covardia en valentia, el 
tancament en obertura. 

Només si rebem l’Esperit en el nostre interior, els cristians serem 
capaços de superar el nostre egoisme, el nostre tancament, donaren 
testimoni de la nostra fe vencent les pors que de vegades ens 
impedeixen fer-ho, i acompanyarem el nostre testimoni amb signes 
com l’ajut als altres, sobretot als més necessitats. 

 

Joan Ferrés i Prats  


