
 

 

INTENCIONS DE PREGÀRIA EN LES 
MISSES 

 

Dissabte dia 7.- Sant Fermí, bisbe de Pamplona. 
Matí.- No hi ha missa. 
Vespre (festiva).-   Difunts família Torredemer Roig. 
                                  Família Reverter-Margarit. 

                  Família Mèlich-Oriol.  
En acció de gràcies Noces d’Argent de José i Mª     
Purificación. 

 

Diumenge dia 8.- DIUMENGE XIV DE DURANT L’ANY. 
9h.- Difunts família Planas Tuset. 
12:30h.-  Agustí Castells i Montserrat Roca.                       
11h matí a Sant Roc.- Per la Feligresia. 
 

Dilluns dia 9.- Mare de Déu, Reina de la Pau. 
Vespre.-  Santa Rita en acció de gràcies.                                   
 

Dimarts dia 10.- Sant Cristòfol, màrtir.  
Matí.- Missa. 
Vespre.-  Missa.                         
 

Dimecres dia 11.- Sant Benet, Abat, copatró d’Europa. 
Matí.-  Missa.                                
Vespre.-  Missa.                              
 

Dijous dia 12.- Sant Joan Gualbert, abat.  
Matí.- Teresa Boltà i família. 
Vespre.- Missa. 
 

Divendres dia 13.- Sant Enric, emperador germànic.  
Matí.-  Enric Perals Aymerich.                     
Vespre.- Missa.  
 

Dissabte dia 14.- Sant Camil de Lel·lis, prevere.  
Matí.- No hi ha missa. 
Vespre (festiva).-   Esposos Francesc Munté i esposa Genoveva Garcia. 
      Difunts família Font-Sagristà. 
 

Diumenge dia 15.- DIUMENGE XV DE DURANT L’ANY. Sant Bonaventura.  
9h.-   Josep Mª Aymerich. 
  Maria Llinàs (aniversari) i família.  
12:30h.- Missa.    
11h matí a Sant Roc.- Per la Feligresia. 
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TOT RECORDANT LOURDES… 
 

Vam participar un bon grup (quaranta-dues persones) de la Delegació 
de Sant Vicenç dels Horts en la Peregrinació anual de l’Hospitalitat de la 
Mare de Déu a Lourdes. Enguany vàrem ser més i també més el conjunt 
de la Peregrinació (sis-cents quaranta entre malalts, hospitalaris i 
pelegrins). 

Els actes, les celebracions, foren com cada any, però donant-li un 
significat nou, d’acord amb el lema evangèlic triat: la vivència de la 
Peregrinació com una gran participació a les Noces de Canà, a la festa 
del Regne que Déu convoca pels seus fills. Dijous A l’autocar ja se’ns 
féu arribar la Invitació amb un cor on havíem de posar-hi el nostre nom, 
significant així que responíem personalment a la invitació. 

Divendres al matí ens preparàvem per assistir al banquet. Calia 
posar-nos el vestit de festa! El vestit del perdó i la reconciliació. La 
celebració del Perdó amb els preveres escoltant i acollint i donant el 
perdó en nom de Crist sempre és impressionant: l’alegria de la 
reconciliació. A la tarda, l’Eucaristia de la festa de Sant Pere i Sant Pau 
fou l’oportunitat d’oferir els obsequis de les Delegacions, amb els quals 
es féu un gran mural de les Noces. Al vespre, la participación en la 
processó de les torxes, resant el rosari en totes les llengües i cantant tres 
estrofes del Virolai. 

Dissabte començà amb el Viacrucis, recordant el camí de la Creu i 
esclatà en l’Eucaristia a la Cova. Ofrena de les  sis piques de pedra plenes 
no ja d’aigua, sinó dels cors amb el nom de tots els pelegrins., demanant 
que Déu els converteixi en cors de carn, que sàpiguen estimar… Maria 
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ens deia la solució: “Feu el que Ell us digui”, vet aquí la frase que 
resumia tot el missatge de la Peregrinació. A la tarda, la benedicció 
eucarística completà un dia i preparava el Diumenge, dia del Senyor. 
Encara hi hagúé temps al vespre perquè molts –sobretot malalts- 
rebessin el sagrament de la Santa Unció. 

DIUMENGE, com a cloenda, tot el dia girà entorn de dues taules: la 
de l’Eucaristia dominical (solemne, participada, internacional…) i la taula 
del dinar de germanor, tots junts, compartint una paella entre les sis-
cents quaranta persones de la Peregrinació de les diócesis de Barcelona, 
Sant Feliu de Llobregat i Terrassa. 

Vàrem tornar de les “noces” contents, emocionats, més agermanats, 
amb el cor renovat i amb el compromís de pregar per tants “cors” que 
necessiten del nostre amor.  
 

Mn. Anton Roca 
 



L'EVANGELI D'AVUI: “I el sorprenia que no tinguessin fe” 
 

Avui la litúrgia ens ajuda a descobrir els sentiments del Cor de Jesús: 
«I el sorprenia que no tinguessin fe» (Mc 6,6). Sens dubte, als deixebles 
els degué impressionar la manca de fe dels conciutadans del Mestre i la 
seva reacció. Semblaria d'allò més normal que les coses haguessin 
succeït d'una altra manera: arribaven a la terra on havia viscut tants 
anys, havien sentit dir de les obres que realitzava, i la conseqüència 
lògica era que l'acollissin amb tendresa i confiança, més disposats que 
els altres a escoltar els seus ensenyaments. Tanmateix, no fou així, sinó 
tot el contrari: «I no eren capaços d'acceptar-lo». 
La sorpresa de Jesús per l'actitud dels de la seva terra, ens mostra un 
cor que confia en les persones, que espera una resposta i al que no 
deixa indiferent la fredor i la increença, perquè és un cor que es dóna 
tot cercant el nostre bé. Hom podria pensar com hauria canviat la vida 
dels habitants de Natzaret si s'haguessin apropat a Jesús amb fe. Així, 
hem de demanar-li dia a dia com els seus deixebles: « Senyor, 
augmenta'ns la fe (Lc 17,5), per tal que ens obrim més i més a la vostra 
acció amorosa en nosaltres”. 

De “Contemplar l’Evangeli avui” 
 

 

 
 

 BAPTISMES: BENVINGUTS A L’ESGLÉSIA DE CRIST!  
Dia 30 de juny: Alan Muñoz Domínguez 
Dia 7  juliol: Isabel Arteaga Gil. Adonay i Abraham Pallerola Talón. 
Dia 8 de juliol: Ona Ferrés Llorens. 

 ELS ESCOLANS MARXEN DE CONVIVÈNCIA A TORTOSA  
Aquest proper dilluns i fins divendres, 11 escolans de la nostra 
parròquia marxaran de convivència. Els hi desitgem uns dies ben 
plens de diversió i de bona convivencia amb els altres escolans de 
les diferents parròquies de les diócesis de Barcelona i Sant Feliu. 
Temps per refermar els amics i fer-ne de nous, temps de gaudir 
de la natura i temps també d’estar prop del Senyor i escoltar la 
seva crida. 

  

 

LA PRESÈNCIA DE DÉU 
 

La meditació sobre l’Evangeli d’aquest cap de setmana m’ha fet 
pensar en un relat una mica absurd que vaig llegir fa anys. Un home es 
va veure afectat per unes grans inundacions que van afectar el poble on 
vivia. Per salvar-se va haver de pujar a la teulada de casa seva, però allà 
també es trobava en perill perquè no parava de ploure. 

Era un home de fe i, quan va passar una llanxa de salvament 
demanant-li que hi pugés, va refusar l’ajut, al·legant que Déu el salvaria. 
El mateix va fer quan li va oferir ajut un helicòpter. Finalment, va morir 
engolit per les aigües. 

Quan va arribar a la presència de Déu, se li va queixar amargament, 
considerant que l’havia abandonat. 

Abandonat? Qui et penses que et va enviar la llanxa de salvament i 
l’helicòpter? 

A aquell home li passava com als paisans de Jesús. Ni ell ni ells no 
acceptaven que Déu es manifestés en la senzillesa i la humilitat d’un 
poble insignificant, no acceptaven que Jesús fos l’expressió de la 
presència de Déu, manifestant-se com un més, com un qualsevol. 

Com els paisans de Jesús, sembla que nosaltres també enyorem de 
vegades el Déu de l’Antic Testament, un Déu Majestuós que es manifesta 
a través de grans esdeveniments: un àngel que impedeix el sacrifici 
d’Abraham, una arca per salvar Noè del diluvi, un prodigi que allibera els 
israelites separant les aigües del Mar Roig... 

També nosaltres cerquem de vegades un Déu llunyà, poderós, 
meravellós, extraordinari, i no el trobem perquè Ell es manifesta en el 
senzill, en el quotidià. Déu es manifesta en Jesús, un home que té gana 
i set, que plora, que s’angoixa davant la mort, que experimenta el dolor, 
que necessita posar-se en mans del Pare.  

Només trobarem Déu si aprenem a reconèixer-lo encarnat en el dia a 
dia. 
 

Joan Ferrés i Prats 


