
 

 

INTENCIONS  DE  PREGÀRIA EN LES MISSES 
 

Dissabte dia 9.- Sant Sabí, bisbe.  
Matí.- No hi ha missa. 
Vespre (festiva).-   Lluís Bosch, Mª Rosa, Pere i Jaume (colla ben avinguts). 
        Francesc Sàbat Munné (12è. aniversari). 
       Dolors Prats i Josep Ferrés.                                          
 

Diumenge dia 10.- DIUMENGE Vè DE DURANT L’ANY. Santa Escolàstica, 
verge. 
9h.-         Família Planas Tuset.       
12:30h.-  Eleuteri Termes (3r. aniversari) i Sebastià Serra. 
     Ramon Termes i germana Teresina / Vicenç Ferrés. 
     Maria Montserrat Lunes (3 mesos).     
11h matí a Sant Roc.- Litúrgia de la Paraula i Comunió. 
 

Dilluns dia 11.- MARE DE DÉU DE LOURDES. 
Vespre.- Família Prat-Salvans. 
   Esposos Antonio Pagan i Paula Boloix i néta Núria.                                   
 

Dimarts dia 12.- Santa Eulàlia, verge i màrtir. 
Matí.- Josep  Cardona Canals. 
Vespre.- Eulàlia Font i espòs Joan.                          
 

Dimecres dia 13.- Sant Benigne, prevere i màrtir.  
Matí.- Intenció particular.                                  
Vespre.- Germans Joan i Francisco Tuset.                                 
 

Dijous dia 14.- Sant Ciril, monjo i sant Metodi, bisbe, copatrons d’Europa. 
Matí.- Montserrat Roig Raventós. 
Vespre.- Esposos Agustina Cartañà i Josep Sagristà.  
 

Divendres dia 15.- Sants Faustí i Jovita, germans màrtirs. 
Matí.- Josep Mª Aymerich Costa.                          
Vespre.- Clementina Martínez (germana Doctrina Cristiana).                  
 

Dissabte dia 16.- Sant Onèsim, bisbe. 
Matí.- No hi ha missa. 
Vespre (festiva).- Assumpta Tres i Josep Reverter. 
     Mª Jesús Bentz Mohamed. 
     Esposos Pere Roig i Mercè Roig, i fill Martí. 
     Miquel Font Casanovas i esposa.                                            
 

Diumenge dia 17.- DIUMENGE VIè DE DURANT L’ANY. 
9h.- Jaume Presas Gil / Antonio Garcés i Encarnación.             
12:30h.- Maria Poch i espòs Joan i fill Joan / Manuel Clajer i esposa Inés.       
11h matí a Sant Roc.- Per la Feligresia. 
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EXÈQUIES CRISTIANES  
I VALOR DELS SIGNES (2) 

 

Per a molts les exèquies són, només, un acte social. Per a l’Església 
és una celebració cristiana de la fe. Ja sabem que entre els assistents a 
la cerimònia n’hi ha que els importa poc la qüestió religiosa. Potser passa 
el mateix entre la pròpia família i no cal dir que moltes vegades és el 
propi difunt el qui estava allunyat de l’Església. Per això és important el 
diàleg amb la família del difunt abans de l’enterrament. Ajuda a situar el 
celebrant, el qual haurà de tenir en compta el context de cada persona. 
Però tampoc no polem reduir la celebració cristiana a només un fet social, 
buidat de tot contingut cristià. 

L’Església acull la petició de la familia del difunt i ha de posar els cincs 
sentits per aconseguir una celebració càlida, acollidora, portadora 
d’esperança pel missatge que allí s’hi proclama: la resurrecció del Senyor 
i per la pregària pel repòs etern del qui ens acaba de deixar. 

Signes d’acolliment: l’anada del celebrant a l’entrada de l’Església per 
acollir el difunt i la seva familia. El ritual preveu aquesta possibilitat i jo li 
dono aquest significat: el pastor surt a l’encontre, acull a l’entrada, 
acompanya fins a davant de tot, l’acomiada en el darrer camí… 

Signes baptismals: la llum i l’aigua. El ciri pasqual al davant, recorda 
la llum de Crist ressuscitat que rebé el difunt en el Baptisme i que ara 
preguem que aquesta llum perpètua l’il·lumini. 

L’aspersió amb l’aigua és un record baptismal i un desig: un dia el 
Senyor cridà el  nostre germà  a  formar part de la seva  família  per  les  

 

 Parròquia de Sant Vicenç Màrtir       

Plaça de Sant Jordi, 4-6                                                                 Telf. 93 656 02 01 
08620 Sant Vicenç dels Horts                           Bisbat de Sant Feliu de Llobregat
w ww. vidaparro qu ia l .cat             santvicenc685@bisbatsantfe l iu .cat  

 



aigües del Baptisme: que ara l’aculli per la seva misericòrdia a les 
estances eternes. 

 

Mn. Anton Roca 
 

 

 
 

 SOPAR SOLIDARI CONTRA LA FAM 
Organitzat pel grup juvenil Socarrels, de l’esplai Flor de Neu, pel 
dissabte, 23 de febrer, a les 21 hores, al Centre Catòlic.  
Inscripcions pel sopar: Dissabte 9 i 16 febrer, després de la missa 
de les 20h. i diumenge 10 i 17 després de les missa de les 9 i de 
les 12:30h. 

 

 MOR LA GERMANA CLEMENTINA MARTÍNEZ 
Aquesta religiosa de les Germanes de la Doctrina cristiana, havia 
estat en el col·legi de la Immaculada i també havia col·laborat en 
la nostra parròquia, com a catequista, ajudant a donar la comunió, 
etc. Va morir el passat 26 de gener en la residència que aquestes 
germanes tenen a Benidorm, a l’edat de 71 anys. Descansi en la 
pau del Senyor. Divendres vinent, a la missa de les 8 del vespre 
pregarem per ella. 

 

 VISITA GUIADA A LA BASÍLICA DE LA SAGRADA FAMÍLIA, 
PASSEIG PEL PARC GÜELL I DINAR A CAN CULLERETES 
Dissabte, 23 de febrer, sortida a les 9 del matí de la Vailet i tornada 
a les 17:30 al mateix lloc. Preu: 40 €. Encara queden places. 
 

 DEMÀ, SEGON DILLUNS DE MES: ESPAI DE PREGÀRIA 
¼ de 8 del vespre: exposició del Santíssim i Missa a les 8. En el 
dia de la Mare de Déu de Lourdes, pregarem pels malalts. 
 

 GRÀCIES, PORTANTS DEL SANT CRIST 
La imatge del nostre Sant Crist torna a omplir el nostre temple, 
netejada i restaurada amb molt de gust. Una bona iniciativa que 
els feligressos i mossens us agraeixen molt. 

 

 CONDOLENÇA: La donem a la família de Rafael Juncadella 
Urpinas, que morí el passat dia 7 a Pallejà, a l’edat de 87 anys. Les 
exèquies se celebraren a la parròquia de Pallejà. Descansi en pau. 
 

 DIA 11: JORNADA MUNDIAL DEL MALALT 
El dia de la Mare de Déu de Lourdes tenim un record i pregària 
especial pels malalts, però es tracta de recordar-los tot l’any.  

Agraïm tots els qui porten a terme la pastoral dels malalts i gent 
gran a la nostra parròquia. I també la tasca dels qui amb 
l’Hospitalitat de la Mare de Déu de Lourdes col·laboren en diverses 
tasques i sobretot en la Peregrinació anual a Lourdes, enguany del 
27 de juny a l’1 de juliol. 
 

 REUNIONS 
o DIMARTS: Portants del Sant Crist a les 21h. al Casal 
o DIMECRES: A les 21h, Consell pastoral de l’Arxiprestat. 

    

 

LA CRIDA DEL CONVERS 
 

Meditant l’Evangeli d’aquest cap de setmana m’ha sobrevingut un 
sentiment que m’envaeix de tant en tant: un sentiment d’enveja de les 
persones converses. Per descomptat, estic content d’haver rebut la fe 
dels meus pares des de ben petit, d’haver estat creient tota la meva vida.  
Envejo, però, sanament l’experiència del convers, de la persona que ha 
tingut l’oportunitat de fer un descobriment de Déu més o menys sobtat, 
de la persona que ha pogut experimentar un abans i un després del 
trobament amb Déu. 

Sento que l’Evangeli d’aquest cap de setmana reflecteix molt bé el 
que deu ser l’experiència d’aquest abans i aquest després. Els apòstols, 
que eren pescadors d’ofici, fan l’experiència de llençar les xarxes i, 
malgrat haver estat escarrassant-se tota la nit, recollir-les buides. 
Després, quan Jesús ja és amb ells, quan tiren les xarxes en nom seu, 
surten tan plenes que les barques gairebé s’enfonsen. 

És una bella metàfora del contrast entre una vida sense Déu i una 
vida amb Déu. El convers se sent cridat a la fe i accepta la crida perquè 
ha fet aquesta experiència, perquè ha experimentat el buit d’una vida 
sense Déu i la plenitud de viure amb Ell. 

Ben mirat, penso que jo també puc fer aquesta experiència del 
convers, a petita escala, cada dia de la meva vida. En el meu dia a dia 
hi ha moltes oportunitats d’experimentar la meva buidor, la meva 
impotència: em costa perdonar, acceptar les adversitats, superar les 
pors, donar-me més als altres... 

Cada dia tinc l’oportunitat d’experimentar que si em poso en mans de 
Déu, si confio en la força de l’Esperit, puc anar fent passos endavant per 
superar aquestes incapacitats. En definitiva, puc experimentar que 
només obrint-me a Déu les meves xarxes estaran més plenes. 

 
Joan Ferrés i Prats 


