
 

 

INTENCIONS  DE  PREGÀRIA EN LES MISSES 
 
Dissabte dia 8.- Sant Guillem, bisbe de York. 
Matí.-No hi ha missa. 
Vespre (festiva).- Miquel Reverter Mallol i Montserrat Estrada Coll. 
     Lola Duran (12è. aniversari) i espòs Francesc Esteve. 
     Josep Martí Solanes Yherla (natalici). 
     Pedro López Pérez (2n. aniversari).                                          
 
Diumenge dia 9.- DIUMENGE DE PENTECOSTA. 
9h.- Família Planas-Tuset. Difunts Font-Pastor 
12:30h.- Primera Comunió. Maria Cusi / Família Clajer-Mèlich i Ana Caño.  
Catalina Guzmán Alcaide / Isabel Albacete.     
11h matí a Sant Roc.- Per la Feligresia. 
 
Dilluns dia 10.- Benaurada Verge Maria, Mare de l’Església. 
Vespre.- Jaume Vilà Llopart / Família Prat-Salvans. 
 
Dimarts dia11.- Sant Bernabé, apòstol, company de Pau. 
Matí.-Missa.     Vespre.-Magí Casals i Maria Pi. 
 
Dimecres dia12.-Sant Joan de Sahagún, prevere agustí. 
Matí.-Missa. Vespre.- Jaume Vila i família. 
 
Dijous dia13.- JESUCRIST GRAN SACERDOT PER SEMPRE.SantAntoni de 
Pàdua. 
Matí.- Missa. 
Vespre.-Josep i Miquela i difunts família Roca i Roig. 
 
Divendres dia14.-Sant Eliseu, profeta. 
Matí.- Missa. 
Vespre.- Montserrat Prat (7è. aniversari). 
 
Dissabte dia15.- Sant Maria Miquela del Santíssim Sagrament, verge 
fund. 
Matí.-No hi ha missa. 
Vespre (festiva).- Jaume Margarit-Rosa Casas. 

 Difunts família Belmonte. 
Lluís Parellada i esposa Marta i fill Isidre (36è. aniv.) 
 Carles Valls Nolla. 

 
Diumenge dia 16.- SANTÍSSIMA TRINITAT. 
9h.-Antoni Sanromà Parellada. 
  Antònia Lucas. 
  Josep Mª Aymerich Costa. 
12:30h.-Avis Castells Roca i Font Mèlich. 
11h matí a Sant Roc.- Per la Feligresia. 
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AVUI, PASQUA DE PENTECOSTA: 
“CREC EN L’ESPERIT SANT” 

 

La festa de la Pentecosta corona el temps de Pasqua amb el do de 
l’Esperit Sant. Quin goig haver pogut celebrar, un any més, també a 
Sant Vicenç, els fets centrals de la nostra salvació. Quin devessall de 
vida se’ns comunica i ens omple!. Però ens deixem guiar per l’Esperit 
Sant? 

Ja els profetes anunciaven que l’Esperit del Senyor reposaria sobre 
el Messies esperat amb vista a la seva missió salvadora. La vinguda de 
l’Esperit Sant sobre Jesús en el seu Baptisme fou el signe que Ell era el 
Messies, el Fill de Déu. Concebut per obra de l’Esperit Sant, tota la seva 
vida i missió es realitzen en una comunió total amb l’Esperit Sant que el 
Pare li dóna sense mesura. Però aquesta plenitud de l’Esperit havia 
també de comunicar-se a tot el poble messiànic. Crist prometé aquesta 
efusió de l’Esperit i és en la Pasqua i especialment el dia de la 
Pentecosta que es realitzà aquesta promesa. Plens de l’Esperit Sant, els 
apòstols començaren a proclamar les meravelles de Déu i l’arribada 
dels temps de la salvació. Els qui aleshores es feren batejar, van rebre 
també el do de l’Esperit Sant. I des d’aleshores ell és l’hoste dels cors 
dels seguidors de Crist, i ell acaba l’obra de Crist en el món, duent a 
terme la santificació de totes les coses.  
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“Davalleu, Sant Esperit, 
doneu llum a nostra nit 
i joia a cada sentit. 

 
Al.leluia! Nou esclat: 
Pentecosta. Caritat”. 

 

ACTIVITATS 
 
 LA SOLEMNITAT DEL CORPUS: DIUMENGE, 23 DE JUNY. 

És d’aquí a quinze dies.Se suprimeix la missa extra vespertina i 
processó que cada any es feia a les 6 de la tarda. La raó és que 
s’escau la revetlla de Sant Joan aquella tarda i tant el Consell 
parroquial, com els qui participen més directament tant en les 
catifes com el grup de gegants van trobar encertat de no 
celebrar-se. Però la solemnitat de la diada és la mateixa i d’una 
manera solemne la missa de les 12:30hores s’allargarà amb 
l’exposició del Santíssim i processó per l’interior del temple. 
També es demana als nens i nenes de Primera Comunió que hi 
participin amb el vestit de festa per acompañar el Santíssim 
Sagrament. 
 

 CONDOLENÇA 
La donem als familiars de Trini Avila Ulloa, que morí el dia 4, a 
l’edat de 67 anys. Descansi en la pau del Senyor. 

 
 PRIMERA COMUNIÓ AVUI, DIA 9: 

Jordi Clajer Gonzalo, a les 12:30 hores. 
A les 11 hores a la parròquia de Sant Josep: Izel Acosta 
González. 
Tots dos han fet la catequesi a la parròquia de Sant Vicenç. 
 

 DIJOUS: JESUCRIST, GRAN SACERDOT PER SEMPRE 
El dijous després de la Pentecosta litúrgicament se celebra la 
festa de Jesucrist, gran Sacerdot per sempre. Enguany s’escau el 
dia de Sant Antoni de Pàdua, per la qual cosa encara que 
litúrgicament celebrarem aquesta festa no per això deixar de ser 
Sant Antoni. Per molts anys els qui portem el nom d’aquest Sant 
tan popular!  
 

 DILLUNNS, DIA 10: ESPAI DE PREGÀRIA 
A les 7:15 de la tarda, exposició del Santíssim, pregària i Missa a 
les 8 del vespre. Mes del Sagrat Cor. 

 
 REUNIONS: 

o Dimecres, a les 9 vespre: Consell Pastoral arxiprestal. 
o Dijous, a les 4 tarda: Acompanyament Gent Gran. 
o Divendres, a les 11:30h: Consell d’economia. 

 A les 21h: Consell Pastoral parroquial. 
 

 BAPTISMES, DIA 8:Lucía Castel Martínez, Liam Pérez Giménez, 
Ainara Sofía Guzmán Zamora.Per molts anys! 

 
 DIUMENGE VINENT: CELEBRACIÓ DEL CINQUANTENARI 

DE LA PARRÒQUIA DE SANT ANTONI DE PÀDUA  
A les 11 hores: Missa solemne presidida pel bisbe de la 
diòcesi Mons. Agustí Cortés. 
Ens unim a la seva festa d’acció de gràcies i preguem perquè per 
molts anys continuin anunciant Jesucrist. Ens hi farem 
presents! 

  

 

PAU A VOSALTRES 
 

És capvespre. Les tenebres comencen a dominar-ho tot. Les portes 
estan ben tancades, com passa sempre que es té por. En aquest 
entorn tan poc gratificant, Jesús arriba i diu: «Pau a vosaltres». I torna 
a dir: «Pau a vosaltres». 

Fa temps que em pregunto estranyat per què Jesús parlava tant de 
pau i, en canvi, els creients en parlem tan poc. A totes les 
manifestacions de Jesús ressuscitat es fa una crida a la .pau, entesa no 
només com el contrari de la guerra o de l’odi, sinó també com el 
contrari de la por. 

Tothom qui ha conegut algun home o dona tocat per Déu (Teresa 
de Calcuta, el Pare Pío, el bisbe Casaldàliga) sol fer referència a la 
serenitat i la pau que transmeten. La pau interior és l’objectiu de totes 
les tradicions contemplatives, des dels Pares del desert i els místics 
cristians fins al Dalai Lama o els monjos del Tibet. Tots irradien pau, 
serenor, amabilitat. Si Jesús insisteix en la pau, és perquè és el signe 
del creient, el fruit de la fe, de la vida amb Déu. 

Els professionals de l’educació saben molt bé que no hi pot haver 
progrés sense una avaluació contínua, sense fer el que els cristians 
anomenàvem abans un examen de consciència continu. Doncs bé, per 
què els cristians ens avaluem de tantes coses i no de la pau? 

Quan jo ho faig, m’adono que no estic prou en pau amb els altres ni 
amb mi mateix i que, en conseqüència, no estic prou en pau amb Déu. 



M’adono, en definitiva, que estic més a prop dels deixebles al 
capvespre, a les fosques, tancat i ple de pors, que dels homes i dones 
de Déu que estan plens de pau i de serenor. 

Però també m’adono que compto amb l’alè de Jesús ressuscitat i 
amb la presència de l’Esperit. Només ells em poden donar la força 
necessària perquè hi hagi cada vegada més pau en el meu interior, 
perquè s’hi faci la llum, perquè sigui capaç d’obrir les portes i venci les 
pors. 
 

Joan Ferrés i Prats 


