
 

 

INTENCIONS  DE  PREGÀRIA EN LES MISSES 
 

Dissabte dia 27.- MARE DE DÉU DE MONTSERRAT. 
Matí, a les 12 h: Missa per l’Esplai Montserrat. 
Missa vespertina (festiva) a les 20h.- 
      Montserrat Roig i espòs Joan. 
     Montserrat Martí Alabart. 
     Famílies Font-Sagristà i Ferrés-Biscarri. 
     Joan Marcè Rigol (intencions de la família). 
     Josep Torralba Orleans (4t. aniversari) i família.                                        
 

Diumenge dia 28.- DIUMENGE II DE PASQUA. Sant Crist de Piera. 
9h.- Miquel Via i esposa Dolors / Joan Saperas i esposa Benita.                
12:30h.- Isidre Prats / Família Giralt-Martí.      
11h matí a Sant Roc.- Per la Feligresia. 
 

Dilluns dia  29.- Santa Caterina de Siena, verge i doctora de l’Església. 
Vespre.- Josep Torras i família.  
 

Dimarts dia 30.- Sant Pius V, papa. 
Matí.- Montserrat Roig Raventós 
Vespre.-                           
 

Dimecres dia  1.- Sant Josep, obrer. SORTIDA ARXIPRESTAL. 
Matí: a les 10h.- Celebració de la Paraula i Comunió amb presència de 
diaca. A la tarda no hi ha missa. 
 

Dijous dia 2.- Sant Atanasi, bisbe i doctor de l’Església. 
Matí.-Carmen Sánchez Armengol.   
Vespre.-  
 

Divendres dia 3.- Sant Felip i sant Jaume, apòstols.  
Matí.- Francesc Ribas i Assumpció Aymerich.                          
Vespre.-                   
 

Dissabte dia 4.- Sant Silvà, bisbe i màrtir. 
Matí.- No hi ha missa. 
Vespre (festiva).- Família Torredemer-Roig. 
     Josep Ferrés i Dolores Prats.                                            
 

Diumenge dia 5.- DIUMENGE III DE PASQUA.  
9h.- Joan Pastor i Eulàlia Font / Vicenç Font i Carme Parés. 
   Maria Poch i espòs Joan i fill Joan / Manuel Clajer i esposa Inès.               
12:30h.- Pepeta Castells (14è. aniversari) i espòs Ramon Badosa. 
   Agustí Castells i Montserrat Roca.     
11h matí a Sant Roc.- Per la Feligresia. 
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SANT VICENÇ, TAL COM ÉS  
 

Sovint he sentit converses sobre el nostre poble, i no sempre 
favorables: si no té gaires atractius, si urbanísticament no mata, si té 
poca cosa a mostrar, si no està ben cuidat, si manquen places i carrers 
bonics per passejar, si la via no soterrada crea un mur que divideix el 
poble, si s’ha edificat sense ordre ni concert, si els carrers estan plens de 
cotxes aparcats, si… 

Malgrat tot, són molts els vicentins que no canviarien per res del món 
el seu poble. I és ben normal: és el seu. I és que els pobles són com són, 
però sortosament, no tot s’acaba amb els aspectes externs. Passa com 
les persones que, més enllà del seu físic, poden tenir uns valors i qualitats 
que les fan extraordinàries. I això és el que compta, també en els pobles. 

Sant Vicenç és un poble que té entitats culturals, recreatives, té corals, 
entitats esportives, associacions diverses, esplais de joves i de grans, 
escoltisme, té agrupació sardanista, geganters i castellers, cofraries … És 
veritat que estem en un temps que, sovint, tot s’aguanta per un fil, que 
costa trobar gent avui compromesa al capdavant de tot aquest teixit 
social. Falten recursos econòmics… I malgrat tot, les activitats es van 
fent. 

Encara voldria subratllar la vitalitat de les parròquies del nostre poble. 
Les de Sant Antoni de Pàdua i Sant Josep ara celebren 50 anys del seu 
naixement. Situades en barris que s’anaven construint, amb ben poca 
cosa van ser capaces de construir un temple o un lloc per acollir i 
congregar els seus fidels. Elles van fent les seves petites activitats i avui 
són nuclis de comunitats cristianes que celebren i viuen la seva fe. 
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També la parròquia de Sant Vicenç màrtir, amb el seu temple i la seva 
història, té un paper important en la vida del nostre poble. Quanta vida 
surt de la nostra parroquia! Quants cristians vénen a pouar de la Font 
que dona vida! Quantes celebracions, quantes festes, reunions, aplecs, 
trobades, grups, xerrades… Només pensant en la Setmana Santa, quanta 
vida: a part de les celebracions litúrgiques, amb una bona participació, 
l’auto sacramental, la processó de Penitència, amb la quantitat de gent 
que es mou al seu entorn… 

Amb tot això vull dir que la vida d’un poble és molt més que unes 
cases, uns carrers, un paisatge. Ara que s’acosten les eleccions 
municipals cal animar tots els qui es presenten amb voluntat de servir el 
nostre poble a treballar de valent per un poble que tots volem més 
endreçat i viu, que valorin el ric teixit social existent i promoguin la 
participació de tots en aquesta tasca de “fer poble”.  
 

Mn. Anton Roca 
 

 

 
 

� DIMECRES, DIA 1: SORTIDA ARXIPRESTAL: Tot és a punt! 
7:30h: Sortida, al Centre la Vailet (davant del McDonald’s). 

 

� CONDOLENÇA 
La donem als familiars de Francisco Peinado Astasio, que morí el 
passat dia 19, a l’edat de 50 anys. 
També el dia 26 ens ha deixat Paco Romero Cabrera, a l’edat de 
73 anys. Col·laborador de la parròquia i gran devot de San Martín 
de Porres. 
Que descansin en la pau del Senyor.  

 

� CELEBRACIONS LITÚRGIQUES DE LA MARE DE DÉU DE 
MONTSERRAT I SANT JORDI 
Les celebracions de les festes que s’escauen dins l’Octava (la 
setmana) de Pasqua es traslladen litúrgicament als dies de després 
de l’Octava. Així la festa de la Mare de Déu de Montserrat se 
celebrarà el dimarts, dia 30 i Sant Jordi, el dimecres, dia 1. 
 

El dia 1 (dimecres) per raó de l’excursió arxiprestal no hi 
haurà missa. Sí que hi haurà celebració de la Paraula i 
Comunió, amb diaca, a les 10 del matí. 
   

� PORTANTS DEL SANT CRIST 
Reunió aquest dilluns, dia 29, a les 10 del vespre, al Casal. 

 
� DISSANTE VINENT: TROBADA PASQUAL AMB LES FAMÍLIES 

DE CATEQUESI 
Tindrà lloc al col·legi Verge del Roser (Dominiques) de Vallirana, de 
16:30 a 20h. Activitats en família, reflexió i celebració amb 
representació de “Jesús a les Noces de Canà”, tallers i cants 
preparats per catequistes i infants. Pares i famílies, participeu-hi! 
 

� RENOVACIÓ DE LES PROMESES BAPTISMALS 
Diumenge vinent, a la Missa Familiar de les 12:30h. els infants que 
pròximament faran la Primera Comunió renovaran les promeses 
baptismals. 

    

 

L’ALEGRIA PASQUAL 
 

Fa dies vaig llegir el testimoni d’un empleat de banca que, ja fa uns 
anys, se’n va anar a treballar a l’Índia amb la Mare Teresa de Calcuta. 
Primer va demanar un temps d’excedència de la feina, però finalment ho 
va deixar tot per dedicar-se als més necessitats. Aquell home deia que 
una de les coses que li havia impressionat més del contacte amb aquella 
dona era que es tractava d’una persona profundament feliç. 

A algunes persones els resulta difícil d’entendre que es pugui ser feliç 
dedicant-se a un tipus de feina com la que feia la Mare Teresa de Calcula. 
Potser perquè són persones que no coneixen cap més alegria que la que 
prové d’ haver guanyat uns diners o de poder comprar un cotxe. 

Hi ha, en efecte, diferents tipus d’alegria, diferents nivells d’alegria. 
Des de les més superficials (les que apareixen reflectides als anuncis 
publicitaris) fins a les més profundes. Referint-se a aquestes últimes, un 
pensador espanyol va escriure que l’alegria autèntica prové d’un dolor 
vençut. L’escriptor indi Rabindranath Tagore ho deia d’una manera més 
poètica: “Dormia i vaig somiar que la vida era alegria. Em vaig despertar 
i em vaig adonar que era servei. Em vaig posar a servir i vaig descobrir 
que el servei era alegria”. 

És sabut que el lema de la vida de Beethoven era precisament “Pel 
dolor a l’alegria”. Aquesta capacitat de fer néixer l’alegria del dolor potser 
és una exclusiva dels grans homes, de les grans personalitats. Jesús 
entre elles i per sobre de totes elles. 

En qualsevol cas, aquestes grans personalitats connecten, de vegades 
sense ser-ne conscients, amb el misteri Pasqual. L’alegria cristiana, com 
l’alegria d’aquestes grans personalitats, prové del dolor assumit, del 
dolor vençut. 
 

Joan Ferrés i Prats 


