
 

 

INTENCIONS  DE  PREGÀRIA EN LES MISSES 
 

Dissabte dia 23.- Sant Zenó, màrtir. 
Matí.- No hi ha missa. 
Vespre (festiva).- Joan Torredemer i esposa Montserrat. 
     Joan Marcè Rigol i família. 
     Juanita Puigdomènech i espòs Josep Pi.                                           
 

Diumenge dia 24.- NAIXEMENT DE SANT JOAN BAPTISTA. 
9h.- Joan Boltà Nicolau i esposa Maria / Joan Prats i Escala. 
  Joan Costa Ubach / Joan Pastor i esposa Eulàlia. 
  Miquel Via i esposa Dolors / Joan Saperas i esposa Benita.              
12:30h.- Jaume Romagosa i esposa Lola Sàbat / Isidre Prats. 
   Joan Vilà i família / Modest Giralt Gil /Joan Cuyàs Romagosa.  
   Joan Claret.   
11h matí a Sant Roc.- Per la Feligresia. 
 

Dilluns dia 25.- Sant Guillem, abat. 
Vespre.- Cisco Marco.                                   
 

Dimarts dia 26.- Sant Josepmaria Escrivà de Balaguer, prevere fundador. 
Matí.- Encarnación Fernández. 
Vespre.- Angeles Aguilar Galiano madre, e hija Rosa Vera Aguilar.                     
 

Dimecres dia 27.- Sant Ciril d’Alexandria, bisbe i doctor de l’Església. 
Matí.- Missa.                                   
Vespre.- Dif. Roman Roig i Mª Dolors Mestre.                                 
 

Dijous dia 28.- Sant Ireneu, bisbe i màrtir. 
Matí.- Missa 
Vespre.- Missa 
 
Divendres dia 29.- SOLEMNITAT DE SANT PERE I SANT PAU, APÒSTOLS. 
Matí.-   Missa                        
Vespre.- Pere Munné Perals.                  
 

Dissabte dia 30.- Sants protomàrtirs de l’Església de Roma. 
Matí.- No hi ha missa. 
Vespre (festiva).-   Missa                                          
 

Diumenge dia 1.- DIUMENGE XIII DE DURANT L’ANY. 
9h.- Difunts família Aragall-Sagristà.                  
12:30h.- Joan Nicolau Toral. Carme Cardús Muñoz (3r. Aniversari) de les 
                seves amigues.     
11h matí a Sant Roc.- Per la Feligresia. 
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PENSANT EN EL NOU CURS 
 

Com dèiem en el Full anterior, el Consell, després d’examinar el curs que 
ara acaba, començà a pensar en el curs vinent. Es proposà d’iniciar el 
curs amb una Assemblea parroquial. La darrera Assemblea fou el 23 de 
noviembre de 2014. Algunes de les coses que es proposaren es van 
portant a terme. Penso que l’Església té els seus òrgans establerts per 
anar fent camí. També les parròquies: el rector, els Consells, els grups i 
moviments. Però és molt útil i molt eclesial reunir-nos en Assemblea, i 
no només la litúgica que celebrem cada diumenge. Una Assemblea 
parroquial pot fer-se per treballar una qüestió, per enfocar el treball 
parroquial, per revisar. Això ja ho fa el Consell, però no n’hi ha prou. Es 
parla si almenys cada curs hi hauria d’haver una Assemblea per recordar-
nos que tots formem la parròquia i volem una parròquia ben 
participativa: que tothom hi digui la seva, que tothom mostri interès, que 
tothom s’hi impliqui més. 
L’Assemblea pròxima s’orienta cap a una trobada oberta a tots els 
feligresos i persones que hi vulguin participar, amb la finalitat de donar 
a conèixer el treball de la nostra parròquia: presentació dels diversos 
grups i serveis: què fan, quants són, etc., amb una invitació a sentir-nos 
tots membres de l’Església que fa camí a través de les nostres parròquies. 
També la reunió del Consell plantejà la voluntat que els joves trobin el 
seu lloc i la seva activitat entre nosaltres. Oferir activitats i reflexió, esplai 
i pregària, fomentar l’acostament mutu. Serà impossible fer-ho quan no 
hi ha motivació, quan no hi ha resposta, que no se’n té ganes. Però si hi 
ha interés, si hi ha una voluntat d’escoltar-nos i tirar endavant, segur que 
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hi haurà fruits abundants. Cal que tots hi participem, amb l’ esperança 
posada en la força sempre renovadora de l’Evangeli de Jesucrist. 
Amb aquesta esperança comencem aquest temps de vacances, pregant 
ja des d’ara pels fruits d’aquesta Assemblea i pensant en aquelles 
persones que caldrà animar en aquest projecte eclesial on joves i grans 
hi tenim una paraula a dir, en una parròquia on tots hi tenim un lloc a 
ocupar.    

Mn. Anton Roca 
 

 

 
 

 MARXEM CAP A LOURDES  
Dijous vinent, dia 28, a 2/4 de 8 del matí marxem cap a Lourdes 
en peregrinació. La que cada any organitza l’Hospitalitat de la Mare 
de Déu de Lourdes de les diòcesis de Barcelona, Sant Feliu i 
Terrassa. 
Lourdes és lloc de fe, de pregària, lloc d’encontre amb els malalts, 
lloc de viure el servei al germà malalt. Pocs hi van amb la recerca 
del pur miracle. Hi van per l’ambient que allí s’hi viu: gent de molts 
països compartint la fe, la pietat. Lloc de reflexió sobre la vida, la 
salut, la malaltia. Lloc que t’encara amb la realitat i se t’ajuda a 
acollir-la amb una fe més reforçada, gràcies a tants testimonis. 
Els qui us quedeu pregueu per tots els qui farem aquest nou 
Peregrinatge. Que tots: voluntaris, pelegrins, malalts i joves 
animadors visquem intensament la presència beneficiosa del 
Senyor i de Maria en les nostres vides. I els qui serem allí pregarem 
pels qui no heu pogut venir, per les famílies, joves i grans de la 
parròquia, pels malalts i impedits Per a tots demanarem la 
necessària salut del cos i de l’esperit que tant necessitem.  
 

 DESCANSIN EN LA PAU DEL SENYOR 
. Dia 17: Aicardo de Jesús Hernández Zapata, amb 76 anys.  
. Dia 20: Antònia Fons Ballester, a l’edat de 70 anys. 
. Dia 22: Rosa Huertas Delgado, de 86 anys. 
 

  BAPTISME: DISSABTE, DIA 23 

Ha rebut el sagrament de la vida cristiana la nena Triana Ramos 
López. La comunitat cristiana la rep amb molta alegria!  
 

 DIVENDRES, DIA 29: FESTA DE SANT PERE I SANT PAU 
Misses a les 8 del matí i a les 8 del vespre. 
 

 CASAMENTS EN EL MES DE JULIOL 
Aitor Pallerola Ginés amb Amanda Talón Aguilar, fills i veïns de Sant 
Vicenç. Sergio Garrido Carmona amb Sara Barbany Parra, veïns de 
Sant Vicenç. 
Preguem per ells. Que el Senyor els beneeixi amb el sagrament del 
matrimoni.  

    

 

EL FOC DE SANT JOAN 
M’agrada la festa de sant Joan. M’agrada des de molts punts de vista, 

també com a creient. Per descomptat, avui per a la majoria de les 
persones que ens envolten la festa social de sant Joan no té res de 
religiós, però per als cristians la dimensió religiosa es pot complementar 
amb la social o cultural. 

Celebrem socialment el solstici d’estiu i, en conseqüència, la nit més 
curta de l’any, però sembla que no en tenim prou amb això. De fet, ens 
dediquem a encendre fogueres i a fer focs d’articifi per combatre les 
poques hores de fosca que encara ens queden. Volem llum! 

Podríem dir que, en aquest sentit, per als cristians és una nit 
eminentment pasqual. Representa per a nosaltres el triomf del dia sobre 
la nit, l’esclat de la llum que dissipa les tenebres. 

Per altra banda, aquesta nit fem un foc nou. Quan jo era petit, durant 
aquestes setmanes a les cases s’anava fent apilament dels malendreços, 
amb la intenció de poder-ne fer foc durant la nit de sant Joan. És a dir, 
es feia llum i se celebrava festa a base de destruir el que era vell. A 
través del foc, de la llum i de la festa es podia començar una vida nova, 
més endreçada.  

Podríem dir, doncs, en aquest sentit, que per als cristians aquesta 
nit de festa és també com una nit de Pentecosta: rebent el foc nou ens 
permet ser unes persones noves, renovades. 

I tot això en el marc cristià de la festa de sant Joan Baptista, un sant 
que potser no valorem prou. Es podria dir que és el primer màrtir del 
cristianisme, abans que sant Esteve. Joan Baptista es va avançar a Jesús 
en el fet de donar la vida per fidelitat a la seva fe. Va fer realitat, doncs, 
en la seva vida i en la seva mort les experiències de la Pasqua i de la 
Pentecosta. I per això també ell és llum.  

Tot plegat una bona oportunitat per complementar l’alegria de la 
festa social amb la de la vida de la fe. 
 

Joan Ferrés i Prats 


