
 

 

INTENCIONS  DE  PREGÀRIA EN LES MISSES 
 

Dissabte dia 29.- SANTS PERE I PAU, apòstols puntals de l’Església.  
Matí: 9 h.- Missa de Sant Pere i Sant Pau. 
Vespre (festiva).- Pere Munné Perals / Difunts família Aragall. 
     Carles Valls Nolla / Sor Anna Panadès Berenguer,  
                                germana de la Doctrina Cristiana.                                           
 

Diumenge dia 30.- DIUMENGE XIII DE DURANT L’ANY. 
9h.- Antonio i Antonia i Lluís Tudela / Miquel Via i esposa Dolors. 
  Joan Saperas i esposa Benita.              
12:30h.- Carmé Cardús Muñoz (4t. aniversari) de les seves amigues. 
   Mn. Jaume Berdoy      
11h matí a Sant Roc.- Per la Feligresia. 
 

Dilluns dia 1.- Sant Aaron, germà de Moisès. 
Vespre.-    Difunts família Boltà i Llinàs.                              
 

Dimarts dia 2.- Sant Bernardí Realino, màrtir. 
Matí.- Francesc Ribas i Asunció Aymerich. 
Vespre.- Isabel Luque Ortiz i espòs./ Pere Vendrell Font i difunts família 
Costa-Prats. 
 

Dimecres dia 3.- Sant Tomàs, apòstol. 
Matí.-  Missa.                                 Vespre.-  Missa                                
 

Dijous dia 4.- Santa Isabel de Portugal, princesa catalano-aragonesa. 
Matí.- Montserrat Martí Alabart (aniversari). 
Vespre.- Missa 
 

Divendres dia 5.- Sant Miquel dels Sants, prevere trinitari. 
Matí.-                           
Vespre.- Família Torredemer-Roig.                  
 

Dissabte dia 6.- Santa Maria Goretti, verge i màrtir. 
Matí.- No hi ha missa. 
Vespre (festiva).- Conxita i Anton Galofré. 
     Difunts Sanou-Amigó.                                            
 

Diumenge dia 7.- DIUMENGE XIV DE DURANT L’ANY. 
9h.- Missa 
12:30h.- Lola Sabat i espòs Jaume Romagosa. 
  Agustí Castells i Montserrat Roca. 
  Francesc Munné Rigol.            
 
11h matí a Sant Roc.- Per la Feligresia. 
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Diumenge 13 de durant l’any/ C.                 30 DE JUNY DE 2019. Nº 26 
 

LA NOSTRA FE VE DELS APÒSTOLS 
 

Celebràvem aquest dissabte la solemnitat dels grans apòstols de 
l'Església, St. Pere i St. Pau, columnes de la fe i pedres escollides per a 
fonament de la comunitat cristiana. Ells són els amics íntims del Senyor, 
cridats a ser testimonis de tot el que feia i deia Jesús, i a anunciar la 
salvació que el Crist ha obtingut per a tota la humanitat que Déu estima. 
¿Agraïm prou que la nostra fe ens ha arribat perquè uns cristians abans 
que nosaltres ens l'han transmesa i que a ells també uns altres els ho 
van anunciar i fer viure, i a ells uns altres, i així fins arribar als primers 
apòstols de Jesucrist? Aquesta és una festa per a agrair a Déu la fe que 
ens sosté enmig de les angoixes i les alegries, i agrair-ho també a les 
persones que en concret ens han ajudat a cadascú de nosaltres.  

I ¿ens adonem prou del gran miracle que significa que aquesta fe 
catòlica ha estat preservada per l'Esperit Sant de tota impuresa i de tota 
defallença, i que per més que els homes siguem febles i pecadors, 
l'Església, que és l'Esposa de Crist, sí que sempre li ha estat fidel en el 
seu conjunt? Aquesta festa ens porta a agrair el do de l'Església que, 
també avui, és una, santa i catòlica, feta de persones ben concretes, que 
formen el Cos de Crist a la terra i que mantenen ferma l'esperança i 
estimen amb la caritat que ve de Déu mateix. 

I encara, ¿sabem valorar tot el bé que representa que l'Església es 
mantingui ben unida en la doctrina i en la caritat, gràcies al ministeri 
confiat per Jesucrist a Sant Pere, que continua viu i actuant pel servei 
que el  Papa duu a terme al si de l'Església i com a cap del Col.legi dels 
Bisbes? La festa dels apòstols Pere i Pau ens fa mirar amb amor l'Església 
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de Roma, que guarda amb honor els seus sepulcres, cosa que fa que 
aquesta Església sigui la Cap i la Mare de totes les Esglésies del món. I 
alhora ens fa agrair el ministeri que amb tanta fermesa –i no sempre ben 
comprès i sovint criticat– està exercint el nostre Papa Francesc, coratjós 
i ple d'entusiasme. Una bona ocasió per a encomanar a Déu el seu 
ministeri de servei, ell que és "el Servent dels servents de Déu", i per a 
prestar-li  l'amor que els fills de Déu professen al germà gran, i pare en 
la fe, que ple de l'Esperit Sant ens anima a caminar amb fermesa i 
valentia en aquest moment de la nostra societat i de l’Església, perquè 
la joia de l'Evangeli continuï animant els seus seguidors i sigui anunciat 
i proposat amb radicalitat i puresa. 

Mn. Anton Roca 
 

 

 
 

 RESULTAT DE LA COL·LECTA DE CÀRITAS DIA DE CORPUS  
Es recollí la quantitat de 1.320 €. 
Moltes gràcies per la vostra col·laboració a favor de Càritas 
diocesana. 
 

 VIVÈNCIA A LOURDES: FELIÇOS ELS POBRES 
Som a Lourdes per trobar-nos amb la Mare de Déu de la mà de 
Bernardette i la família hospitalària. El Santuari ens ha proposat un 
nou lema o nova fita per assolir. Es tracta de la primera 
Benaurança: “Feliços els pobres perquè d’ells és el Regne de 
Déu”. L’experiència i el testimoni que ens ha arribat fins avui de 
Santa Bernardette amb les aparicions i tota la seva vida ens hi 
ajudaran. Aquest any hi hem afegit la motivació del 175 aniversari 
del seu naixement i el 140è. aniversari de la seva mort. La vida de 
Bernardette és un model i exemple de viure aquesta benaurança. 
Ella va conèixer tot tipus de pobresa: física, material, intel·lectual, 
social amb menyspreu i incomprensió, i això va ser motiu de viure 
una gran riquesa humana. Ella ens ajuda a descobrir i viure la crida 
a ser benaurats, a ser feliços. 
Primer: amb l’alegria de l’encontre amb la Mare de Déu. 
Segon: amb la crida a reconèixer la nostra veritat i la del món. Va 
ser convidada a beure a la font i a rentar-s’hi. 
Tercer: amb el missatge que rep de la Mare de Déu per lliurar als 
sacerdots: “Que es construeixi aquí una capella i que s’hi vingui en 
processó”. 

Amb aquestes pautes va seguint el Pelegrinatge: la benaurança 
dels pobres i l’exemple de Santa Bernardette. 

 

Tot està previst que arribin aquest dilluns a Sant Vicenç entorn de 
les 6 de la tarda. BONA TORNADA!!! 
 

 PRIMERA COMUNIÓ:  
Aquest diumenge el jove Adrián Jesús Hurtado Barrero ha rebut el 
Senyor acompanyat de la seva estimada família. ¡Muchas 
felicitades, Adrián! 
 

 

PREGUEM AMB L’EVANGELI D’AVUI 

Pregària inspirada en l’evangeli del diumenge d’avui, treta de 

“la MISSA de cada dia” (any 2010), de l’editorial Claret. 

Senyor, a Samaria no et volien acollir perquè 
t’encaminaves a Jerusalem. 

Que sapiguem veure en les persones el seu 
cor i la bondat que ens aporten 
en comptes de deixar-nos endur de les 
aparences. 
 

Senyor, aquests dies, molta gent no té on 
reposar el cap. 
Si es troben en aquesta situació no és pas per 
una decisió personal 

                              Que sapiguem ajudar-los com ho faríem a Jesús. 
 

Senyor, seguir-te és viure al ras en molts moments. 
Perdem la seguretat de les nostres relacions socials 
i, a sobre, els qui més ens estimen ens aconsellen que 
dissimulem les nostres conviccions cristianes. 
Dóna’ns força, Senyor, per seguir-te. 
 

Senyor, vols que parem gran esment en la nostra família. 
Que el servei i la dedicació als nostres 
no ens serveixi de pretext per no implicar-nos 
i no allargar la mà als qui ens necessiten. Amén 

 

 


