
 

 

 

INTENCIONS  DE  PREGÀRIA EN LES MISSES 
 

Dissabte dia 28.- Sant Pere Poveda, prevere i màrtir, fundador de la 
Institució Teresiana. Sant Víctor I.  
Vespre (festiva).-    Joan Matas i Annita Ferrés./ Miquel Pascual 
Reverter. Víctor Aguilar (sant).                                         
 
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 
 
Dilluns dia 30.- Sant Pere Crisòleg. 
Vespre, 20,00 h.-  Federico López Tabar.                                   
 
Dimarts dia 31.- Sant Ignasi de Loiola  
Vespre, 20,00 h.- Intenció particular./ Pere Cerdà (10è. aniversari).  
                          
 
Dimecres dia 1.-  Sant Alfons Maria de Liguori    
Vespre, 20,00 h.- Miquel Font Casanovas i Engràcia Sagristà Prats.                                
 
Dijous dia 2.- Sant Eusebi de Vercelli.  Mare de Déu dels Àngels  
Vespre, 20,00 h.- En Acció de gràcies a la Mare de Déu dels Àngels./ 
Família Poch Casasampere./ Àngels Sales i família. 
 
Divendres dia 3.- Santa Lídia                         
Vespre, 20,00 h.- Germans Enric i Mª dels Àngels Perals Aymerich.                
 
Dissabte dia 4.- Sant Joan Mª Vianney  
Vespre (festiva), 20,00 h.-  Dif. Torredemer Roig./  Dif. Casanovas 
Tuset                                            
 
Diumenge dia 5.- DIUMENGE DIA XVIII DE DURANT L’ANY. Mare De 
Déu de les Neus.  
9h.-             Missa      
12:30h.-   Agustí Castells – Montserrat Roca.    
11h matí a Sant Roc.- Per la Feligresia. 
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BONES VACANCES! 
 

En expresar aquest desig, ja sé que molts que llegiu el Full potser no 
teniu vacances, o, com diuen, ja feu vacances tot l’any, o, més 
seriosament, no podeu fer vacances. El meu desig és que sigui quina 
sigui la vostra situació pogueu gaudir d’uns dies de descans i busqueu, 
si més no, la pau interior. Jesús mateix a l’Evangeli invita els seus 
deixebles, després de la seva acció pastoral, a trobar uns dies de 
descans, de repòs: un xic de més temps pel lleure, un llibre bo, un salm 
cada dia, una xerrada distesa, sense presses… Gaudiu d’aquestes 
vacances!  

Mn. Anton Roca 
 

 
 

 MISSES DIES FEINERS A PARTIR D’AQUESTA SETMANA 
A partir d’aquesta semana i durant tot el mes d’agost se suprimeix 
la missa de les 8 h. del matí dels dies feiners. La missa diària serà 
a les 20 h. L’església s’obrirà a les 9 del matí. 
 

 ENS HAN DEIXAT AQUESTA SETMANA 
. Isabel González Ruiz que morí el dia 25, a l’edat de 84 anys. 
. Maria Gallart Almirall. Morí als 99 anys, el passat dia 25. 
. Rosa Sala i Monné. Morí el passat dia 26, a l’edat de 82 anys. 

Que descansin en la pau del Senyor. Donem la condolença a les 
seves famílies. 
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 BAPTISME DIA 29: 

Felicitem els pares i familiars de Neus Prats Navarro que serà 
batejada aquest diumenge. Mn. Enric Aymerich, fill del poble i 
oncle de la nena oficiarà la celebració. 

 

 CASAMENTS EN EL MES D’AGOST 

Es casen a la parròquia: Manuel Sorroche Hernández amb Jéssica 
Rosa Corbacho. 
Es casen Fora: Manuel López Murillo amb Christel Tirado 
Ballesteros, i Saul Sánchez Rosa amb Encarnación Molino Rivas, 
tots veïns de Sant Vicenç.    
Els felicitem i preguem per ells!  

 

 EXCURSIÓ DE LA PARRÒQUIA: SANTUARI DE FÀTIMA I 

PORTUGAL 

Unes 23 persones participaran en aquesta excursió. Serà del 20 al 
24 d’agost. Amb avió Barcelona-Porto i amb autocar fins al Nord 
(Braga), Batalha, Nazaré- Alcobança i FÀTIMA. Finalment Lisboa i 
retorn a Barcelona. 

 

 COLÒNIES I CAMPAMENTS ESTIU 2018 

Desitgem uns dies ben plens de bona convivència i 
companyerisme, d’alegria i festa als joves i infants que gaudiran de 
colònies i campaments. També pels monitors i caps que aniran al 
davant d’aquestes activitats d’oci i d’educació. Bon treball, bones 
vacances! 

 

ESPLAI FLOR DE NEU: Colònies i Campaments de l’1 al 10  
d’agost. 

Colònies a  Santa Eulàlia de Riuprimer. 
Socarrels: Ruta pel País Basc. 
Arrels: Ruta per Menorca. 
 

 VACANCES DEL FULL VIDA PARROQUIAL 
Durant els 4 diumenges d’agost, aquest Full no s’editarà. Les 
Intencions de Missa, així com si s’escaigués alguna informació 
important, es posaran en les cartelleres del cancell i entrades a 
l’església. També el Full Dominical queda reduït a les lectures 
bíbliques dels quatre diumenges. Va bé tenir-lo per preparar-se 
per la litúrgia dominical. 

 
 
 
 

 12è. APLEC DE SANT ROC: 
         PRIMER DIUMENGE DE SETEMBRE, DIA 2. 

Eucaristia a les 12h, amb la participació de l’Orfeó Vicentí, a la 
barriada de Sant Roc. Veneració del Sant, benedicció dels panets 
i cant dels goigs, amb la tradicional aigua perfumada. 

 

 

AUTORITAT 
 

Quan a l'evangeli es diu que Jesús "ensenyava amb autoritat, i no 

com ho feien els mestres de la llei" (Mc 1, 22; Llc 4, 32; Mt 7, 29), es 

recorre a una expressió molt interessant, però també molt controvertida. 

Es presta a confusions. 

Hi ha una autoritat que prové del poder que atorga un càrrec públic. 

En una nació, en una ciutat o en un poble l’autoritat la té qui hi ostenta 

el poder màxim. També es diu d'una persona que és una autoritat quan 

té molts coneixements sobre una matèria. Diem d’una persona, per 

exemple, que és una autoritat en economia. En el temps de Jesús els 

mestres de la llei tenien el poder religiós i a més en sabien molt, de lleis. 

Durant segles l'Església es va imposar a la societat en bona mesura pel 

seu poder (els capellans eren una de les autoritats del poble) i també pel 

seu saber.  

No era cap d’aquestes l'autoritat de Jesús. Hi ha un tercer concepte 

de l’autoritat que no prové ni del poder ni del saber. Prové del 

ser.  Parlem llavors d'autoritat moral. Es la de la persona que s'imposa 

pel que és, per la seva personalitat, pel seu carisma, per la seva 

integritat, pel seu compromís, pel seu prestigi.  

La primera autoritat s’imposa des de fora i exigeix l’obediència del 

súbdit. La segona també s’imposa des de fora, perquè, en saber molt, 

s’aclapara al que no en sap. La tercera autoritat s’imposa des de dins, 

per la fascinació que s’exerceix, per la força que es desprèn. Jo accepto 

interiorment la persona a la que admiro perquè li descobreixo una força 

interior que em podria fer més fort també a  mi. Aquesta és l’autoritat 

de Jesús de la que parla l’Evangeli. Com a cristià em rendeixo a l’autoritat 

de Jesús perquè li descobreixo una força –la força de l’Esperit- que 

m’agradaria que fos també la meva. 
 

Joan Ferrés i Prats 


