
 

 

INTENCIONS DE PREGÀRIA EN LES 
MISSES 

 
Dissabte dia 6.- Sant Bru, prevere fundador dels Cartoixans.  
Matí.- No hi ha missa. 
Vespre (festiva).-   Difunts família Torredemer-Roig /  

  Miquel Reverter Estrada /  
  Família Mèlich Oriol.                                          

 
Diumenge dia 7.-  DIUMENGE 27 DURANT L’ANY. Mare de Déu del Roser. 
9h.- Missa. 
12:30h.-  Agustí Castells – Montserrat Roca. 
    Maria Escala i Josep Prats . 
                 Isidre Prats.                                                                                                                                                  
11h matí a Sant Roc.- Per la Feligresia. 
 
Dilluns dia 8.- Sant Simeó el Just, profeta. 
Vespre.- Difunts família Prat-Salvans.                                    
 

Dimarts dia 9.- Sant Dionís, primer bisbe de París.  
Matí.- Missa. 
Vespre.- Isabel Yepes Almansa, Pedro Yepes Almansa (funeral).  
                Casiana Almansa Priego.                           
 

Dimecres dia  10.- Sant Tomàs de Villanueva, bisbe de València. 
Matí.- Missa.                                   
Vespre.- Carme Poch Prats (funeral).                                 
 

Dijous dia 11.- Sant Joan XXIII, papa. 
Matí.- Missa. 
Vespre.- Pilar Pérez. 
 
Divendres dia 12.- MARE DE DÉU DEL PILAR.  
Matí, A LES 10 H.-  Missa.                       
 

Dissabte dia 13.- MARE DE DÉU DEL REMEI / Sant Eduard, rei d’Anglaterra. 
Matí.- No hi ha missa. 
Vespre (festiva).- Acció de gràcies pels 49 anys de matrimoni d’Anna Mª i 
Jaume.                                           
 
Diumenge dia 14.- DIUMENGE 28 DE DURANT L’ANY. 
9h.- Planas-Tuset  
        Antoni Sanromà Parellada (3r. aniversari).              
12:30h.-  Missa.     
11h matí a Sant Roc.- Per la Feligresia. 
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Diumenge 27 de durant l’any/ B.          7 D’OCTUBRE DE 2018. Nº 36 
 

INVITACIÓ A PARTICIPAR EN  
L’ASSEMBLEA PARROQUIAL 

 

Benvolgudes, benvolguts, 
 

Aquesta carta té una finalitat ben concreta: informar-vos i invitar-vos. 
 

INFORMAR-VOS que la parròquia ha organitzat una Assemblea 
parroquial pel proper dissabte, 27 d’octubre, a la tarda, a la mateixa 
església parroquial. Tota Assemblea té una mirada sobre la marxa actual, 
en aquest cas de la parròquia, i una mirada vers el futur que volem 
construir entre tots, seguint l’impuls de l’Esperit. Una Assemblea que 
volem que sigui informativa del que hi ha, del que fem... amb la voluntat 
de sentir-nos la parròquia ben nostra, implicats més en el projecte de 
ser tots pedres vives d’una comunitat cristiana acollidora i servidora. Per 
tot això volem: 
 

INVITAR-VOS a participar-hi. Desitgem que tots us hi feu presents, des 
dels més assidus fins els qui la relació amb la parròquia no és tan estable, 
però us sentiu creients i pròxims a la vida parroquial i estimeu l’església 
de Sant Vicenç. No hi sobra ningú, tot el contrari, volem ser, una Església 
acollidora i servidora: dels petits i dels grans, dels adolescents i joves, 
de les famílies i parelles joves, dels practicants i ocasionals, dels qui 
havien participat i ara no hi són, dels vicentins de tota la vida i dels qui 
aneu formant el Sant Vicenç d’avui... 
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Allargo aquesta invitació a tots aquells que vosaltres vulgueu invitar. Us 
demano que doneu a conèixer la nostra Assemblea als vostres amics que 
cregueu que els hi pot interessar. 
 

 

Mn. Anton Roca 
 

 

 
 
 NOMENAMENT DE MN. JORDI TRES BOSCH. 

Aquest diumenge el Sr. Bisbe presentarà a Mn. Jordi Tres Bosch com 
a nou rector a la parròquia de Sant Esteve d’Ordal. Després de 
treballar pastoralment com a vicari durant nou anys a Piera, 
Capellades i altres pobles de l’arxiprestat de Piera-Capellades, ara ha 
estat nomenat rector de Sant Esteve d’Ordal, compartint aquest 
ministeri amb el de vicari de les parròquies de Santa Maria i la 
Santíssima Trinitat de Vilafranca del Penedès, i adscrit amb facultats 
de vicari de les parròquies de Sant Sadurní i Santa Maria (La Múnia) 
de Castellví de la Marca. 
La seva parròquia d’origen el felicita cordialment i prega per ell i pel 
seu nou treball pastoral, ben ple de fruits.  

 

 ESPAI DE PREGÀRIA: 
DILLUNS, DIA 8, A LES 7’15 DEL VESPRE 
Exposició del Santíssim, contemplant el Crist, “lo roser molt 
excel.lent”, resarem el rosari en el mes del Roser.  

 

 DIVENDRES, DIA 12: 
FESTA DE LA MARE DE DÉU DEL PILAR 
Missa a les 10 del matí. 

 

 BAPTISME 
Aquest diumenge, a les 5 de la tarda, rep el sagrament de la fe la 
nena Ona Jornet Casasampere. Felicitem els seus pares, tan 
vinculats a la parròquia, i preguem que la nena, iniciada a la vida 
cristiana, pugui avançar joiosament pel camí de la fe i de l’amor. 

 

 COMENÇA LA CATEQUESI INFANTIL 
Primer curs: dilluns, dia 8, a les 6 de la tarda 
Segon curs: dimarts, dia 9, a les 6 de la tarda 

 

 PREPARACIÓ DE L’ASSEMBLEA: dimecres, a les 21 hores. 
 

 NOCES D’OR MATRIMONIALS: Dissabte vinent, a les 11h. Missa 
d’acció de gràcies  dels esposos Ferran Romagosa i Rosa Badosa. 
Per molts anys! 

 

 

DIUMENGE, DIA 14: APLEC A L’ERMITA DEL REMEI  
Missa: 12:30h.; Rosari: 17:30 h.  

Organitza: Parròquia de Cervelló 
   

 

L’EXCEL·LÈNCIA HUMANA 
 

Una nit la gran ballarina russa Anna Pavlova, una de les millors 
professionals de la història, va obtenir un triomf llegendari. La sala la va 
aplaudir amb entusiasme durant molt de temps, va haver de sortir a 
saludar moltes vegades, va rebre desenes de rams de flors, es va inclinar 
davant el públic... 

 

Al cap d’una hora d’haver acabat la representació, els seus amics 
encara esperaven que sortís del camerino per poder aplaudir-la. Una 
amiga va aconseguir entrar i la va trobar sola, amb llàgrimes als ulls. 
Feia més d'una hora que plorava. L’amiga no entenia els plors després 
de tants i tants aplaudiments. 

 

- Perquè -va respondre la Pavlova- no estic gens segura d'haver-los 
merescut. 
 

Només persones que aconsegueixen l’excel·lència humana a més de 
l’excel·lència artística són capaces d’una reacció com aquesta. Són 
persones que no viuen de l’adulació, que no es deixen enlluernar per 
l’aplaudiment fàcil, que tenen un alt nivell d’exigència amb elles 
mateixes. 

 

No és fàcil aconseguir-ho. L’escriptor irlandès Richard Steele deia que 
només és gran el que pot prescindir de l’aplaudiment. La pròpia Pavlova 
va dir: “Per mi l’èxit no consisteix a aconseguir l’aplaudiment, sinó en la 
satisfacció de saber que t’estàs acostant al teu ideal”. 

 

És una gran lliçó. També ho és per a mi com a creient. La fe és un 
bon ajut per caminar envers l’excel·lència, perquè fa que ens posem en 
mans de Déu, que és qui més ens coneix. A Ell no l’enganyem, perquè 
res no se li escapa. Mai no ens regalarà un aplaudiment que no ens 
mereixem. Però, precisament perquè ens estima bo i coneixent les 
nostres mancances, ens ajuda a fer passos per anar superant les nostres 
mancances i acostar-nos cada dia una mica més al nostre ideal. 
 

Joan Ferrés i Prats 


