
 

 

INTENCIONS  DE  PREGÀRIA EN LES MISSES 
 

Dissabte dia 19.- Santa Agnès, màrtir. 
Matí.- No hi ha missa. 
Vespre (festiva).- Maria Berenguer (aniversari  mort).                                          
 

Diumenge dia 20.- DIUMENGE II DE DURANT L’ANY. Sant Sebastià, màrtir.  
9h.-      Carles Boltà Caperà (10è. aniversari).         
12:30h.- Esposos Antonio Pastor i Margarita Mayor. 
    Vicenç Ferrés.      
11h matí a Sant Roc.- Celebració de la Paraula i Comunió. 
 

Dilluns dia 21.- Sant Fructuós, bisbe i diaques Auguri i Eulogi, màrtirs. 
Tarda, a les 6h.-  Joan Rigol Borrell                                   
 

Dimarts dia 22.- SANT VICENÇ, MÀRTIR. 
Matí, a les 11 h.: Família martí Tuset. 
    Vicenç Ferrés. 
    Vicenç Marcè Prats. 
    Vicenç Caparà, esposa Maria i fill Jaume. 
    Vicenta CuyàsRomagosa i fill Vicenç Parés Cuyàs. 
    En Acció de gràcies. 
 

Dimecres dia 23.- Sant Ildefons, bisbe de Toledo. 
Matí.-  Enric Perals Aymerich.                                  
Vespre.- Francisco Jiménez Litrán  (1r. aniversari).                               
 

Dijous dia 24.- Sant Francesc de Sales, bisbe i doctor de l’Església. 
Matí.-  Mn. Jaume Berdoy Alemany. 
Vespre.- MISSA PELS DIFUNTS DE LA PARRÒQUIA 
 

Divendres dia 25.- Conversió de Sant Pau, apòstol.  
Matí.-  Gna. Teresa Ibáñez (Germana de la Doctrina Cristiana).                          
Vespre.-  Joan Matas i Antònia Ferrés / Joan Pahissa.                 
 

Dissabte dia 26.- Sant Timoteu, bisbe d’Efes i sant Titus, bisbe de Creta. 
Matí.- No hi ha missa. 
Vespre (festiva).- Antònia Gort i espòs Joan / Conxita Font Llinàs.                                        
 

Diumenge dia 27.- DIUMENGE III DE DURANT L’ANY. 
9h.-         Mª Carme Poch i Mestres.       
12:30h.- Vicenç Ferrés. 
    Isidre Prats.  
    Francisco Sanou i família. 
    Joan Font i Montserrat Mèlich.      
11h matí a Sant Roc.- Per la Feligresia. 
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SANT VICENÇ DELS HORTS: 
POBLE I PARRÒQUIA  

ENTRANYABLEMENT UNITS 
 

En plena Festa Major d’hivern som a les vigílies del nostre patró, Sant 
Vicenç. Són moltes les poblacions que mantenen el nom del sant de la 
parròquia en el nom de la població. Senzillament parlen de l’antigor del 
poble i també de l’antigor de la fe cristiana en les nostres poblacions, fins 
al punt que s’identificaven població i parròquia. 

Personalment aquesta identificació m’agrada, perquè indica fins a 
quin punt estava arrelada l’Església en el poble i fins a quin punt el poble 
havia assimilat bé, sense traumes, la unió de poble i Església. I no voldria 
que signifiqués domini sobre el poble, tot i que en moltes èpoques el 
poder temporal de l’Església tenia la seva força, i tots sabem el poder 
“fàctic” de l’Església en molts moments de la seva història. Em vull referir, 
en canvi, a tantes èpoques en que hi ha hagut pau i harmonia i s’ha 
viscut sense conflicte la identificació entre poble i Església. Fou només 
en temps de guerra i de persecució religiosa que es tragué del nom del 
poble el record cristià, nomenant-lo “Horts del Llobregat”. Però 
segurament que la tradició històrica i el bon seny s’imposà –més enllà de 
les baralles religioses- i avui a ningú li fa urticària dir “Sant Vicenç dels 
Horts” o simplement “Sant Vicenç”  o “vicentins”. 

Sóc conscient que avui parròquia i poble (Església i Administracions 
públiques) tenen i han de tenir la seva autonomia. Queda clar que tenen 
missions distintes i que Església i Estat no s’han de barrejar. Altra cosa 
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és que es respectin, s’acullin i, si ve el cas, col·laborin a favor d’una causa 
comuna, més enllà dels colors polítics. 

La parròquia, en el nostre cas, estima les coses del poble i no ha de 
viure d’esquena als seus batecs i cal que es faci present en les seves 
entitats i grups, ajundant a construir la ciutat terrena amb la llavor de 
l’Evangeli. L’Ajuntament, per la seva banda, ha d’apreciar una institució 
tan antiga com el mateix poble. D’ella han sortit unes tradicions que avui 
li donen nom, a part d’entitats culturals, recreatives, socials, educatives... 
que tenen les seves arrels en la parròquia. I més enllà d’aquest ric teixit 
social, una institució que amb l’Evangeli al cor predica l’amor als altres, 
la rectitud, la justícia, la pau... aporta una riquesa que -si més no 
teòricament- ha d’afavorir el bé del poble. 

És per tot això que, celebrant la festa Major, sentim com molt units 
el goig tant de ser creients, testimonis de Jesucrist, com de ser vicentins, 
arrelats al nostre poble. Poble i Parròquia, entranyablement units. Molt 
bona Festa Major! 
 

Mn. Anton Roca 
 

 

 
 

 DIMARTS, DIA 22, SANT VICENÇ MÀRTIR, A LES 11 H.:  
MISSA SOLEMNE. 
Serà presidida pel Vicari episcopal Mn. Joan Peñafiel. Hi 
concelebraran els mossens assistents. Veneració de les relíquies 
dels Sants Màrtirs. 
Hi participarà l’Orfeó Vicentí del Centre Catòlic. 
Les autoritats municipals hi han estat convidades i hi participaran, 
valorant així la representació del poble i el valor de la parròquia. 
. Dijous, dia 24, a les 20 h., missa de difunts. 
 

 JMJ PANAMÀ… A MATARÓ 
El proper cap de setmana 26 i 27 de gener, Mataró acollirà la JMJ 
Panamà.Cat. Des de les Delegacions de Joventut de Catalunya 
s’ha organitzat una ocasió de viure, des de casa nostra, l’esperit 
de la Jornada Mundial de la Joventut que aquests dies s’està 
duent a terme a Panamà. A través de jocs, testimonis, música, 
tallers, connexions en directe a Panamà... s’intentarà viure 
l’esperit d’una JMJ. Un grup de joves de la nostra parròquia hi 
participarà. 

 CANVI EN LA MISSA D’AQUEST DILLUNS: SERÀ A LES 18 H 
Per raó del concert de Piano que tindrà lloc aquest dilluns a les 7 
del vespre a la parròquia, la missa d’aquest dia s’adelanta a les 6 
de la tarda. 
 

 BAPTISMES  
Diumenge passat, festa del Baptisme del Senyor, fou batejada, en 
edat catequètica, la nera Naiara Guirado Corento. Ens en felicitem 
i preguem per ella que ha iniciat el camí de la fe i pels seus pares 
i padrins. 

    

 

DE LA SUPERSTICIÓ A LA FE 
 

De vegades des de la superstició fins a la fe hi ha un pas més petit 
del que podria semblar. Hi he pensat en llegir una anècdota d’aquelles 
que per elles mateixes defineixen una persona, una manera de ser i de 
fer. 

La va protagonitzar Mario Quintana, un poeta i escriptor brasiler que 
va ser molt popular al seu país. Va morir l’any 1995. Doncs bé, deu anys 
abans, quan en tenia gairebé 80, va ser atropellat per un cotxe. Malgrat 
el dolor, la seva preocupació més gran en aquells instants va ser retenir 
la matrícula del vehicle que l’havia atropellat. Per què? Per demandar-
lo? De cap manera! Per poder jugar aquell número a la loteria! 

Es podria entendre com un acte de superstició, i potser n’hi havia de 
superstició en aquella actitud, però també es pot entendre –era el seu 
cas- com una convicció que hi ha un ordre misteriós a la vida, un ordre 
gràcies al qual les situacions suposadament més adverses es 
converteixen en grans oportunitats. 

L’anècdota em fa pensar en aquella cita evangèlica de Jesús: “Els fills 
d’aquest món  són més astuts que els fills de la llum» (Lc 16,8). Hi ha 
persones com Mario Quintana que semblen viure instal·lades en 
l'optimisme. Són capaces de trobar sempre un costat positiu a les coses 
aparentment més negatives. Saben donar la volta a les situacions més 
adverses, convertint-les en una oportunitat per a extreure’n un benefici. 
Això que algunes persones fan gràcies al seu caràcter privilegiat, 
nosaltres estem convidats a fer-ho des de la fe. La convicció que estem 
sempre en mans d’un Pare que ens estima ens hauria d’impulsar a viure 
amb aquella actitud positiva que tenia el poeta Mario Quintana. 
 

Joan Ferrés i Prats 


