
 

 

INTENCIONS  DE  PREGÀRIA EN LES MISSES 
 

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.-    Família Martí Tuset. 
   Joaquim Prats.                
12:30h.- Anna Mª Esteve.   
   Víctor Varela (1r. Aniversari)  
                                                                                         

11h matí a Sant Roc.- Per la Feligresia. 
 

Dilluns dia 23.- FESTA MAJOR: SANT VENUST I EXUPERANCI, MÀRTIRS 
12,00 H: OFICI SOLEMNE. Carmen Pumarola                                    
 

Dimarts dia 24.- Santa Cristina, verge i màrtir   
Matí.- Climent Tuset Capdevila i fills: Climent i Albert Tuset Perals. 
Vespre.- Missa                          
 

Dimecres dia  25.- SANT JAUME –EL MAJOR-,  APÒSTOL 
Matí.-    Jaume Presas Gil.                                
Vespre.-    Jaume Salvadó (1r. Aniv.); Jaume Caparà Cardús; Jaume Martí 
Alabart; Jaume Tuset Cladellas; Jaume Tuset Berenguer;Jaume Berenguer 
Ballester; Jaume Tres Termes; Jaume Vilà Llopart; Jaume Perals Aymerich./ 
Plàcid Tres (32 aniversari).                              
 

Dijous dia 26.- Sant Joaquim  i Santa Anna, pares de la Verge Maria  
Matí.- Família Ribas Badosa. Mn. Josep Duran i Mn. Manel Gaset 
Vespre.- Joaquima Fumadó Siñol i Antònia Lucas Aragonès. 
 

Divendres dia 27.- Sant Cugat, màrtir barceloní.  
Matí.-   Difunts família Aymerich Castellví                        
Vespre.- PELS DIFUNTS  QUE HAN MORT DES DE LA FESTA MAJOR 
D’HIVERN. En acció de gràcies a la Mare de Déu de Montserrat                  
 

Dissabte dia 28.- Sant Pere Poveda, prevere i màrtir, fundador de la 
Institució Teresiana  
Matí.- No hi ha missa. 
Vespre (festiva).-    Joan Matas i Annita Ferrés./ Miquel Pascual Reverter.                                        
 

Diumenge dia 29.- DIUMENGE XVII DE DURANT L’ANY. Santa Marta. 
9h.-  Miquel Via i esposa Dolors; Joan Saperas i esposa Benita                     
12:30h.-  Joan Font i Montserrat Mèlich; Isidre Prats. Sor Rosa Pia Ferrés 
Aymerich i pares Julià Ferrés i Joaquima Aymerich.     
11h matí a Sant Roc.- Per la Feligresia. 
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PEL CAMÍ DE LES VACANCES 
 

Quan te’n vagis de vacances, no oblidis les píndoles del bon humor, de 
l’optimisme i de la tranquil.litat. Les vacances sense alegria són com uns 
dies sense sol. 

Admira la bellesa de la natura i les realitzacions humanes. Així et serà 
més fàcil de dir “gràcies” als altres i a Déu. 

Respecta la naturalesa. Tu no ets pas el primer que se n’aprofita. Tampoc 
en seràs l’últim. No contaminis el medi ambient! 

A la carretera hi ha senyals de trànsit. Hi són per protegir-te i protegir 
els altres. Si els respectes vol dir que estimes la vida. 

Tot el que trobaràs en el teu camí pertany a algú; com et pertanyen a tu 
la teva casa i el teu jardí. Oi que t’agrada que els altres te’ls respectin? 

El cap de setmana, allà on siguis, trobaràs sempre d’altres cristians que 
estaran contents d’acollir-te per celebrar l’Eucaristia amb tu. Comparteix 
amb ells la teva fe. 

Hi ha els qui fan vacances i els qui no en poden fer. No t’oblidis de 
somriure i de ser amable amb els qui et serveixen, perquè les teves 
vacances siguin més agradables. 

Un bon principi per a sentir-te relaxat: diuen que, quan ens enfadem, 
activem 36 muscles, mentre que per a somriure, només en calen 13. No 
gastis energies inútilment!    
 

(Del llibre “Dóna’ns la teva llum”, de Carme Gomà, editat per ACO) 
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 DEMÀ, DILLUNS: FESTA DE SANT VENUST I EXUPERANCI 
L’OFICI SOLEMNE será a les 12 del migdia. Hi assistiran els 
preveres i diaques i predicarà l’homilia Mn. Fredi Esteve, ara rector 
de Santa Magdalena de Viladecans. Hi participarà l’alcaldessa i 
regidors. L’Orfeó Vicentí portarà els cants de la celebració. 
 

 MISSA DE DIFUNTS, DIVENDRES, DIA 27:  
pels qui han mort des de la Festa Major d’hivern. 
 

 25È. ANIVERSARI ORDENACIÓ SACERDOTAL  
DE MN. FREDI: 
El passat  14 de març d’aquest any va fer 25 anys que Mn. Fredi 
Esteve Cañameras va rebre l’ordenació sacerdotal de mans de 
l’Arquebisbe de Barcelona Mon. Ricard M. Carles en el nostre 
temple parroquial. Aquí exercí com a diaca i prevere. La data ens 
passà desapercebuda i hem pensat, com informàvem diumenge 
passat, que una bona ocasió per celebrar amb ell aquesta 
efemèride fora convidar-lo en la nostra Festa Major d’estiu i que ell 
prediqui demà l’homilia de Sant Venust i Exuperanci. Tindrem, 
doncs, ocasió de saludar-lo i felicitar-lo en el dia de la Festa Major. 

 

 SORTEIG PER TRIAR CEL·LES ROMERIA A MONTSERRAT 
Es farà en el despatx parroquial, dimecres vinent, 25 de juliol, a 
les 7 de la tarda. Els interessats hi poden assistir. 
 

 DISSABTE VINENT, DIA 28: MISSA A LA CREU DELS 
MÀRTIRS, A L’ORDAL. 
Enguany s’escau el 82è. aniversari (fou el 26 de juliol de 1936) del 
martiri dels qui foren rector i vicari de la nostra parròquia: Mn. 
Josep Duran i Mn. Manel Gaset. Com cada any els tindrem presents 
de la millor manera que ho podem fer els cristians: celebrant 
l’Eucaristia i pregant per ells. Ho farem en el lloc on els hi llevaren 
la vida per odi a la fe. Dissabte, a les 8 del matí ens trobarem al 
lloc acostumat (pl. de la Vila) i amb els cotxes disponibles pujarem 
al bosc de l’Ordal, per celebrar-hi la santa missa. 

 

 DIMECRES, DIA 25: SANT JAUME. Misses 8 h. i 20 h. 

 CONDOLENÇA: la donem als familiars de 
. Elisa Montalbán Guillén, que morí els passat dia 11, a l’edat 
de 84 anys. Les exèquies se celebraren el dia 13 a l’església 
parroquial.  
. Octavi Ageo Sánchez, que morí el passat dia 18, a l’edat de 
61 anys. Exèquies a l’Oratori del Tanatori. 
 

Descansin en la pau del Senyor! 
    

 

TENIR RAÓ, TENIR RAONS 
Fa 25 segles el filòsof grec Aristòtil va descriure l'home com a animal 

racional.  
Des de llavors la cultura occidental ha mantingut entronitzada la raó 

com el component distintiu de l’ésser humà i com a norma suprema del 
comportament.  

Potser toca revisar aquesta entronització. Se m’ha acudit fer-ho 
posant en relació dues cites aparentment contradictòries, que trobo molt 
clarificadores al respecte.  

El pintor aragonès Francisco de Goya deia que “el sueño de la razón 
produce monstruos”, és a dir, que sense la raó ens convertim en quelcom 
pitjor que els animals. Però el novel·lista argentí Ernesto Sábato deia : 
"Desdichado el hombre que solo cuenta con la razón".  

Les persones que acaben de cometre un crim passional i que de 
sobte es pregunten angoixades "Què he fet?" són la prova que el somni 
de la raó produeix monstres. I les persones que són capaces de trobar 
raons per justificar barbaritats com el nazisme o el terrorisme o que, ja 
en la vida quotidiana, troben sempre raons per justificar la seva ira o el 
seu mal caràcter, són una prova que és molt empobridor viure només 
amb la raó.  

A tots ens agrada tenir raó, i sovint ens pensem que la tenim tota, 
quan és segur que mai no la tenim ni la tindrem del tot. I també ho és 
que, tant si fem el bé com si fem el mal, sempre trobarem raons per 
justificar-nos. Aquesta es la grandesa i la fragilitat de la raó. És 
necessària, és imprescindible, però és insuficient.  

Els creients estem cridats a omplir aquest buit del que parlava 
Ernesto Sábato, a trobar el complement que ens falta. En la vida hi ha 
dimensions a les que no arribem amb la raó. Els creients no anem pas 
contra la raó, però sí que anem, amb la raó, més enllà de la raó.  
 

Joan Ferrés i Prats 
 


