
 

 

INTENCIONS  DE  PREGÀRIA EN LES MISSES 
 

Dissabte dia 11.- Sant Anastasi, màrtir / Sant Ponç, bisbe. 
Matí.- No hi ha missa. 
Vespre (festiva).- Pere López (7è. aniversari) i esposa Montserrat 
Aymerich / Jaume Quintana Badosa (4t. aniversari).                                        
 

Diumenge dia 12.- DIUMENGE IV DE PASQUA. 
9h.- Família Planas-Tuset. 
  Juana Palacios (17è. aniversari) i Miguel Duran (1r. aniversari).               
12:30h.- Joan Font (15è. aniversari) i Montserrat Mèlich. 
   Asunción Hernández Soto. 
   Montserrat Lunes Borrell (6è. mes). 
   Lluís Aracil (6è. aniversari). 
       

11h matí a Sant Roc.- Per la Feligresia. 
 

Dilluns dia  13.-Mare de Déu de Fàtima.  
Vespre.- Família Prat-Salvans.                                  
 

Dimarts dia 14.- Santa Gemma Galgani, verge seglar. 
Matí.- Missa. 
Vespre.- Missa.                          
 

Dimecres dia  15.- Sant Isidre, llaurador, patró de la pagesia. 
Matí.- Josep M. Aymerich Costa.                                
Vespre.- Missa.                          
 

Dijous dia 16.- Sant Honorat, bisbe, patró dels forners o flequers. 
Matí.- Missa. 
Vespre.- Esposos Maria Almirall (aniversari naixement) i Isidre Prats. 
 

Divendres dia 17.- Sant Pasqual Bailon, religiós franciscà. 
Matí.- Missa.                          
Vespre.- Francisco (Paco) Peinado Astasio (funeral).                
 

Dissabte dia 18.- Sant Joan I, papa i màrtir. 
Matí.- 12:00h: Missa de Primeres Comunions. 
Vespre (festiva).- Genís Puig i Maria Moompart. 
      Emili Torras Falcó (5è. aniversari) i pares Emili i Júlia.                                           
 

Diumenge dia 19.- DIUMENGE V DE PASQUA. 
9h.- Missa.               
12:30h.- Joan Prats Escala. 
   Isidre Palau, Francesc Berenguer i esposa Rosa. 
   Família Gil i Bas (3r. aniversari).       
11h matí a Sant Roc.- Per la Feligresia. 
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S’ACOSTEN LES CONFIRMACIONS 
 

El diumenge, 2 de juny, a la tarda el Sr. Bisbe administrarà el 
sagrament de la Confirmació als joves que en aquests dos anys s’han 
preparat per rebre aquest sagrament. Alguns es pregunten, buscant 
sempre la vessant utilitària de les coses: ¿i per què serveix? Aquesta  
pregunta ens la podem fer de cada sagrament. La pregunta més correcta 
fora aquesta: Quin do rebem? Què fa en nosaltres? 

Mirem de respondre: la Confirmació és la plenitud del Baptisme. Ens 
dona l’Esperit Sant i ens vincula més perfectament a l’Església. Així ens 
enforteix o santifica la vida cristiana i ens fa ser testimonis de Jesucrist 
de paraula i obra, i ens mou a difondre i defensar la fe. La Confirmació 
forma part del sagraments de la iniciació cristiana (necessaris per la 
configuració de la nostra fe): Baptisme, Confirmació i Eucaristia. 

La catequesi que es fa amb els joves busca iniciar-los en el camí de 
la fe, sempre tenint en compte que són joves i, per tant, cal una 
catequesi adequada a la seva edat. 

Cada vegada es dona més que persones que no han rebut aquest 
sagrament després es troben que a l’hora de casar-se (quan ho fan per 
l’Església), se’ls recomana que rebin abans el sagrament de la 
Confirmació, o quan volen ser padrins de Baptisme o de Confirmació se’ls 
requereix que siguin confirmats. I té lógica que l’Església demani als qui 
volen seguir Jesucrist que rebin els sagraments que ens inicien en la fe. 
I també en té que qui vol ser padrí de baptisme o de Confirmació -que 
vol dir ser un referent cristià pel qui apadrina- se li demani que tingui els 
sagraments de la fe: baptisme, Confirmació i Eucaristia. 
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Abans, ni se n’havia de parlar perquè tothom ho feia i ho trobava 
natural. Ara s’ha perdut el nord i el sentit de moltes realitats importants 
en la vida de la fe, fins al punt que alguns s’estranyin que per ser padrí 
de baptisme s’ha de ser batejat… Són moltes les diòcesis que també 
demanen haver rebut la Confirmació, com ho requereix el Dret Canònic. 
I és que no és d’estranyar que l’Església amb l’afany de valorar els 
sagraments vulgui posar les coses al seu lloc, allunyant els sagraments i 
els que hi tenen un paper rellevant (com els padrins), de tota 
banalització.  
 

Mn. Anton Roca 
 

 

 
 

 “CASA DE ANDALUCÍA”  
Aquest diumenge celebra la seva festa, i han demanat la presència 
de la parròquia per fer la celebració cristiana. Serà a les 12 del 
migdia. Els felicitem i desitgem una bona festa! 
 

 CONDOLENÇA 
La donem a la família Prats Almirall per la mort de Maria Almirall 
Tuset, víuda de Vicenç Prats, de Cal Recader,  que morí el passat 
dia 4 de maig quan li faltaven deu dies per complir els 101 anys. 
Donem gràcies a Déu pel seu testimoni de fe i de bondat viscut 
entre els seus i a la nostra parròquia. El Senyor la visità i confortà 
amb els sagraments de l’Església; que ara pugui viure per sempre 
en la seva glòria. 
  

 BAPTISMES: Dia 11: Irina Camacho García. 
                      Dia 12: Biel Herrero Julián. 
La parròquia us rep amb molta alegria i prega per vosaltres. 
 

 FESTA DE SANT ISIDRE 
En vigílies de la festa de Sant Isidre, el proper dissabte, dia 11, a 
la missa de les 8 del vespre en farem memòria  i pregarem per la 
pagesia. La Cooperativa Agrícola Sant Vicenç ho celebra i us hi 
convida! 
 

 ESPAI DE PREGÀRIA: DEMÀ, DILLUNS, A ¼ DE 8 DEL 
VESPRE, AMB EXPOSICIÓ DEL SANTÍSSIM 
 

 CATEQUESI BÍBLICA: SEGUINT L’EVANGELI DE LLUC 
Serà aquest dijous, dia 16, a les 9 del vespre a la rectoria. 

 

 CELEBRACIÓ COMUNITÀRIA DE LA PENITÈNCIA EN 
MOTIU DE LES PRIMERES COMUNIONS 
Oferim als pares i familiars dels nens que pròximament faran la 
Primera Comunió aquesta celebració, a fi de facilitar que puguin 
desrés participar en la primera Comunió dels seus fills, acostant-se 
també ells a rebre la Comunió. La celebració del Perdó serà dijous 
vinent, a 2/4 de 9 del vespre, a la capella del Santíssim. 
 

 REUNIÓ CONSELL D’ECONOMIA: DILLUNS, A LES 20:30H. 
 

 PRIMERES COMUNIONS: Dissabte vinent, dia 18, a les 12h. 
 

 

ENTRANYABLE 
 

Permeteu-me que avui comenci l’escrit amb un comentari extret de la 
meva vida personal. Fa uns anys, en acabar el funeral del meu pare, una 
persona amiga se’m va acostar i em va dir: «Era una persona 
entranyable». La paraula em va arribar molt endins, i des de llavors és 
una de les que cotitzen més alt en el meu vocabulari. Té per mi una gran 
força: una realitat entranyable és una realitat que t’arriba a les entranyes 
i, per això mateix, li tens un gran afecte. 

Disculpeu-me, però m’ha vingut al cap aquest terme en meditar el 
passatge de l’evangeli d’aquest cap de setmana. És un evangeli 
entranyable, perquè ens mostra un Jesús entranyable i un Déu 
entranyable. 

És un passatge molt breu, però amb una força extraordinària. En 
poques línies Jesús ens presenta dues grans metàfores, la del pastor que 
estima les seves ovelles i la del pare que estima els seus fills. Dues 
metàfores profundament arrelades a la vida quotidiana d’aquells als que 
Jesús es dirigia. 

El bon pastor se sent en sintonia total amb les seves ovelles. El Pare 
es confessa totalment abocat als seus fills. Cap ovella no es perdrà, 
perquè Jesús garanteix que en té cura. Cap fill no s’hauria de sentir 
insegur perquè el Pare li garanteix el seu amor. Jesús i el Pare són un, i 
el sentit i la força de les nostres vides provenen de sentir-nos un amb 
ells. 

Penso que la meditació d’aquest evangeli em pot servir com a 
termòmetre per mesurar el nivell de la meva fe. Només em puc 
considerar cristià si per mi Crist és una realitat entranyable, si sento Déu 
com un Pare entranyable. Només si sento que Déu Pare i Jesús m’arriben 
a les entranyes puc estar segur que la meva fe és prou viva.   
 

Joan Ferrés i Prats 


