
 

 

INTENCIONS DE PREGÀRIA EN LES 
MISSES 

 
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 M. Aymerich,  Maria Llinàs (aniversari) i família.           
12:30h.-   Maria Llopart i família.    
11h matí a Sant Roc.- Per la Feligresia. 
 
Dilluns dia 16.- MARE DE DÉU DEL CARME. 
Vespre.- Carme Parés Ii espòs Vicenç.                                
 

Dimarts dia 17.- Sant Aleix; Santa Marcelina; Santa Justa i Rufina. 
Matí.- Missa. 
Vespre.- Missa.                        
 

Dimecres dia 18.-Santa Marina, verge i màrtir.  
Matí.-  Missa.                                
Vespre.-  Manolo Reyes i fill Manuel Reyes, i Manuel Gómez.                             
 

Dijous dia 19.- Santa Àurea, verge i màrtir.  
Matí.- Missa. 
Vespre.- Eudald Sabaté Miret. 
 
Divendres dia 20.- Santa Margarida, verge i màrtir. Sant Elies, profeta.  
Matí.- Missa.                        
Vespre.-  Esposos Antonio Pastori Margarita Mayor. 
                  Narciso Roget.                
 

Dissabte dia 21.- Sant Daniel, profeta.  
Matí.- No hi ha missa. 
Vespre (festiva).-  Joan Marcè Rigol i família. 
      Difunts Ferrés-Biscarri. 
      Esposos Antoni Costa (35 aniv) i Magdalena Prats.                                          
 
Diumenge dia 21.- DIUMENGE XVI DE DURANT L’ANY. Santa Maria 
Magdalena.  
9h.-    Famólia Martí Tuset. 
   Joaquim Prats.                
12:30h.- Anna Mª Esteve.    
11h matí a Sant Roc.- Per la Feligresia. 
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AIXÍ DE CLAR! 
 

Hi ha dies que un es lleva espès: tot surt al revés, l´humor és 
insuportable, tot són problemes, molts interrogants i poques respostes... 
Sembla que no hi ha camins. 

És en aquests dies boirosos, és quan passes per barrancs tenebrosos, 
que hom agraeix la companyia d´algú que des de la seva serenitat i de 
la seva llum, et guia i t´acompanya: poden ser els pares, un bon amic, 
o un sant amarat  d´Evangeli... 

La Santa Mare Teresa de Calcuta va ser un far, i continua essent un 
punt de referència: no només pels qui fan grans heroïcitats, sinó també 
pels qui intenten sobreviure en aquesta "vall de llàgrimes", en el dia a 
dia, fet de petites coses. I és que la vida -la de tots!- és una gran cosa. 
Així de clar, malgrat la boira baixa, ho tenia la Mare Teresa en les seves 
"Preguntes i respostes sobre la vida": 
– El dia més bonic?  Avui  
– L’obstacle més gran?  La por  
– La cosa més fàcil?  Equivocar-se  
– L’error més gran?  L’abandonar-se  
– La causa de tots els mals?  L’egoisme  
– La distracció més bonica?  El treball  
- La pitjor derrota? El desànim  
– Els millors professors? Els nens  
– La primera necessitat? Comunicar-se  
– Allò que ens fa més feliços? L’ésser útil als altres  
– El misteri més gran? La mort  
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– El defecte pitjor? El mal humor  
– La persona més perillosa?La mentidera  
– El sentiment més baix? La rancúnia  
– L’obsequi més valuós? El perdó  
– Allò que és més necessari? La llar pròpia  
– El camí més eficaç? El somriure  
– El millor remei? L’optimisme  
– La satisfacció més gran? El deure complert  
– La força més potent del món?La fe  
– El projecte mundial més urgent? Compartir  
– Les persones més necessàries? Els pares  
– Allò que hi ha de més formós? L’AMOR  
– El dia més bonic?  Avui  
                                                  Santa Teresa de Calcuta 

 

 

 
 

 FESTA MAJOR D’ESTIU 
El proper cap de semana celebrarem la Festa Major d’estiu. El 
dilluns, dia 23 –festiu- celebrem la Festa dels copatrons Sant 
Venust i Exuperanci. La Missa será a les 12 del migdia. Hi 
concelebraran els preveres assistents i predicarà Mn. Frederic 
Esteve que enguany ha celebrat les noces d’Argent sacerdotals. 
L’Orfeó Vicentí portarà els cants. 
 

 87è. ROMIATGE A MONTSERRAT:  
del 28 al 30 de setembre de 2018 
Per sol·licitar cel·les, truqueu el Tel. 676 872 782 (Joan Mèlich) 
Sorteig per triar cel.la: es farà en el despatx parroquial, dimecres 
25 de juliol, a les 7 de la tarda. Els interessats hi poden assistir. 
 

 MES D’EXERCICIS ESPIRITUALS 
El Jordi, seminarista, ha iniciat dimecres passat, el mes d’exercicis 
ignasians, a Pedreña (Cantabria). Durant aquest mes es prepararà 
interiorment per a rebre, si Déu vol, el orde del diaconat i del 
presbiterat, durant el curs vinent. El tindrem present a la pregària 
i li desitjem una bona preparació per a esdevenir un bon servidor i 
pastor de l’Església. 
 

 PRESENTACIÓ DE L’EXCURSIÓ A FÀTIMA I PORTUGAL  
Es farà dimecres vinent, dia 18, a 2/4 de 9 del vespre al Casal. 
Demanem l’assistència dels que s’hi han inscrit. 

 BAPTISMES  
Dia 14: Alba Romero García. Megan Hortelano Grullón. Arnau 
Garcés Centelles. Thais Capdevila Cazorla. 
Dia 15: Izan García Rodríguez. Daren Pinto Alvarez. Emma López 
Ruiz i Adriana Villén Martínez. 
Felicitem llurs famílies i els encoratgem en la iniciació cristiana dels 
seus fills. 

 

 

TRES MANERES D’ENTENDRE LA RELIGIÓ 
 

Sempre m’ha agradat conèixer l’etimologia de les paraules, saber d’on 
provenen, com van néixer. Això em permet comprendre més bé el sentit 
profund de les realitats a les que fan referència. 

 

Com a creient, m’ajuda molt saber que la paraula religió prové del 
llatí, de les paraules re i ligare. Re significa “tornar a”, i ligare “lligar”. 
Ser una persona religiosa és, doncs, ser una persona que es vol tornar a 
lligar. Les persones naixem lligades a altres persones –els nostres pares- 
i necessitem lligams amb els altres per continuar creixent com a 
persones. Jo, per exemple, considero que no podria ser el que vull ser 
sense lligar-me amb la meva parella. Doncs bé, els creients pensem i 
sentim que per desenvolupar-nos del tot com a persones necessitem re-
lligar-nos, lligar-nos encara més. 

 

Ara bé, si em considero una persona religiosa, a què o a qui em 
necessito lligar? Hi ha tres maneres diferents d’entendre la religió. Em 
puc lligar a un conjunt de creences, a un conjunt de normes o lleis morals 
o a una persona, a una experiència de vida. 

 

Trobo molt trist i empobridor pensar que un conjunt de creences o un 
conjunt de normes em puguin ajudar a ser més persona. Novament la 
relació de parella pot servir com a exemple. Quan estic intensament 
enamorat d’una persona, la relació amb ella comporta unes 
determinades conviccions i un determinat tipus de comportament, però 
les conviccions i les normes de comportament perden tot el seu sentit si 
deixo d’estar-ne enamorat. L’important, doncs, és l’experiència vital de 
relació amb ella, no les conviccions o el tipus de comportament que hi 
associo. 

 

Penso i sento que amb la fe passa el mateix. Només té sentit lligar-
me a unes creences i a uns preceptes morals si són l’expressió d’una 
experiència vital que m’omple com a persona. 
 

Joan Ferrés i Prats 


