
 

 

INTENCIONS  DE  PREGÀRIA EN LES MISSES 
 
Dissabte dia 13.- Sant Hermenegild, príncep i màrtir.  
Matí.- No hi ha missa. 
Vespre (festiva).- Engràcia Sagristà Prats / Carme Parés (11è. aniv.) i espòs 
Vicenç / Mn. Patrick René Stref (1r. aniversari).                                           
 
Diumenge dia 14.- DIUMENGE DE RAMS. 
9h.- Família Planas-Tuset.             
12:30h.- Elvira Graells (6è. aniversari) i Antoni Castells (10è. aniversari)        
11h matí a Sant Roc.- Per la Feligresia. 
 
Dilluns dia 15.- Santa Basilissa i Anastàsia, màrtirs. 
Vespre.-  Josep Torras. 
                  Josep M. Aymerich Costa.                                    
 
Dimarts dia 16.- Sant Benet-Josep Labre; Santa Engràcia, verge i màrtir.  
Matí.-  Gna. Clementina, de la Doctrina Cristiana. 
Vespre.- NO HI HA MISSA.                        
 
Dimecres dia 17.- Sant Anicet, papa i màrtir.  
Matí.- Mª dels  Àngels Aymerich.                                  
Vespre.- Missa.                                
 
Dijous dia 18.- DIJOUS SANT.  
Missa vespertina de la Cena del Senyor.- Felip Roig Roig, Pere Bosch,  
                                                  Lluïsa Busquet i Lluís Bosch Busquet. 
         Difunts família Raventós -  Mestres. 
 
Divendres dia 19.- DIVENDRES SANT. 
12h: Celebració de la Passió del Senyor.                    
 
Dissabte dia 20.- DISSABTE SANT. 
Vespre (festiva).- 22h.: SOLEMNE VETLLA PASQUAL 
           Família Reverter – Margarit. 

   Joan Font i Montserrat Mèlich. 
           Acció de gràcies 59è. aniv. casament Jordi Planas i Montserrat Tuset. 
           Plàcid Tres i Dolores Ferrés. 

   Lluís Bosch i Francisca Vendrell. 
           Difunts família Zapata Martínez.                                            
 
Diumenge dia 21.- DIUMENGE DE PASQUA DE RESURRECCIÓ. 
9h.-   Missa.         
12:30h.- Antonio Pastor i Margarita Mayor.     
11h matí a Sant Roc.- Per la Feligresia. 
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BUSQUEM… ¿EL TROBAREM? 
 

¿Buscarem, ni que sigui de nit –com ho féu el personatge de l’Evangeli 
anomenat Nicodem-, en aquesta Setmana Santa, la trobada amb Jesús? 
Aquell Jesús que anomenaven el Natzarè continua interrogant a molts 
que en el seu més íntim, com aquell Nicodem, busquen, de nit, poder 
entrar a fons, en un diàleg de cara a cara, en el coneixement d’aquest 
personatge que encara avui desvetlla un interès i una seducció, potser 
encoberta, potser secreta, potser íntima... L’atracció del Jesús que es 
lliura a la mort per amor, continua viva en molts que, en la buidor, 
busquen sentit i tenen fam i set de plenitud... 

És veritat que el món continua fent el seu camí, vint segles després: 
hi ha mal i mort, hi ha plor i injustícies... Per això es busca el Mestre de 
nit. I ell diu amb fermesa: “t’ho ben asseguro, també hi ha l’amor de 
Déu. Contempla’l en mi clavat en creu”.  

Pots viure el mal d’aquest món i les ferides del teu cor des de la 
desesperació, a les fosques totalment, en la fredor del no-res, però ¿per 
què no viure-ho des d’un Tu que acompanya, que estima, que acull, en 
qui pots agafar-te sempre, també en la dissort? Un Tu que no vol que la 
nostra vida es perdi en la desesperació, en la condemnació, sinó en 
l’acolliment i salvació amorosa. 

Anem, participem en les manifestacions religioses que Sant Vicenç 
dels Horts ens ofereix cada any en les representacions populars i en les 
celebracions litúrgiques. Deixem-nos interpel·lar per la força del 

 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  

 



missatge, acompanyat de la força de la bellesa, del cant, del silenci. És 
de nit, però una nit de lluna plena... 

Nicodem va quedar trasbalsat per aquella trobada. En el final tràgic 
de Jesús també hi és, i no com un espectador, sinó implicat en el seu 
davallament de la creu i sepultura. I no hi és amb les mans buides: 
Portava una barreja de mirra i àloe que pesava unes cent lliures.  

Sens dubte, aquell home havia quedat tocat per Jesús! 
 

Mn. Anton Roca 
 



 


   MISSES DE DILLUNS A DIMECRES SANT: 
Dilluns: Missa a les 8 del vespre 
Dimarts: Missa a les 8 del matí (no hi ha missa al vespre) 
Dimecres: Missa a les 8 del matí i 8 del vespre. 

 

REPASSANT LA SETMANA SANTA  
 

• Dijous Sant: 8 del vespre: Missa de la Cena del Senyor, amb 
Lavatori dels peus i Reserva solemne del Santíssim. A continuació: 
Hora Santa davant del Santíssim Sagrament.  

• Divendres Sant: 7:40h: Laudes. 8h: Via Crucis solemne, pels 
carrers, amb el Cos de Portants del Sant Crist. 12h:  Celebració de 
la Passió del Senyor. 

• Dissabte, a les 10 de la nit: SOLEMNE VETLLA PASQUAL. 
Després, amb un piscolabis, ens desitjarem una bona Pasqua! 

• Diumenge de Pasqua: Misses a les 9 i a les 12:30h. 
 

  COL·LECTES DE SETMANA SANTA 
• Dijous Sant: Càritas interparroquial Sant Vicenç. 
• Divendres Sant: Pels cristians de Terra Santa. 

  

  FLORS I CERA PER AQUESTS DIES SANTS 
Demanem la vostra col·laboració-ajuda, a través de les senyores 
Teresina Masana i Montserrat Tuset. 

 

CANTS:  
• El Grup musical Ítaca ens acompanyarà Dissabte de Rams i a la 

Vetlla Pasqual.  
• L’Orfeó Vicentí del Centre Catòlic participarà en  Missa de Dijous 

Sant. 
 

COL·LECTA PRO OBRES DE DIUMENGE PASSAT: 895€. Gràcies! 
 
 

 

AUTO SACRAMENTAL: 

Dimarts Sant: a les 22h. i Divendres a les 17:30h i 19h. 
Escenificació de la Passió Mort i Resurrecció del Senyor.  

Fets molt antics amb artistes molt joves, 
amb un cor modern i amb cançons antigues,  

d’una gran bellesa i expressió. 
  

PROCESSÓ DE PENITÈNCIA: 

Divendres Sant a les 21h. 
Viu-la en silenci, participa-hi  

o senzillament sigues-ne espectador receptiu del Misteri...  
 

 

 PARTICIPEU EN LA PROCESSÓ DEL DIVENDRES SANT!!! 
Els organitzadors –el Cos de Portants- i la mateixa parròquia 
demana més implicació dels vicentins i vicentines per tal que ajudin 
a que els Misteris puguin sortir i la Processó sigui més participada. 
Estimem les nostres arrels i tradicions, i amb elles els valors 
culturals i religiosos que transmeten. 
 

 SOBRE EL VIATGE A LONDRES, CANTERBURY, OXFORD…  
Després de la reunió informativa s’entregaren els papers sobre el 
recorregut, així com les normes, preus, etc. deixant pels 
interessats el termini de 20 dies per a pagar la paga i senyal, la 
qual s’ha de fer abans millor, màxim fins el 23 d’abril. La dita paga 
i senyal és de 775 € més –si és vol- 50 € (assegurança opcional de 
cancel·lació del viatge). Per més información: parròquia o Eulàlia 
Salvans. 
 

 SORTIDA ARXIPRESTAL, DIA 1 DE MAIG 
Ja hem iniciat el segon autocar, amb 8 inscripcions. Si no s’omple 
s’hi afegiran els de Torrelles i la Vinyala. 
Se sortirà de La Vailet, al costat del Mc. Donalds, a 2/4 de 8 del 
matí. 
Ruta: Sant Vicenç direcció a Salomó (Tarragonès), on esmorçarem 
i després representació del “Ball parlat del sant Crist de Salomó”. 
Anada al santuari de la M. D. de Montserrat de Montferri. Acabades 
aquestes dues visites l’autocar ens portarà cap el restaurant El 
Alamo. Allí hi dinarem i farem la sobretaula. Després l’autocar ens 
portarà a la parròquia d’Alcover on hi celebrarem l’Eucarista, amb 
la participació de totes les parròquies de l’Arxiprestat. I cap a casa! 


