
 

 

INTENCIONS  DE  PREGÀRIA EN LES MISSES 
 
Dissabte dia 13.- Sant Enric, emperador germànic. 
Matí.- No hi ha missa. 
Vespre (festiva).- Difunts família Mèlich-Oriol. 
     Maria Amigó Tuset. 
     Acció de gràcies 69è. aniversari.                                           
 
Diumenge dia 14.- DIUMENGE XV DE DURANT L’ANY  
9h.- Família Planas-Tuset.            
12:30h.- Maria Almirall (Capelletes Mª Auxiliadora).      
11h matí a Sant Roc.- Per la Feligresia. 
 

Dilluns dia  15.- Sant Bonaventura, doctor de l’Església. 
Vespre.- Josep Mª Aymerich Costa.                                     
 

Dimarts dia 16.- Mare de Déu del Carme, patrona de la gent de mar. 
Matí.- Carme Pares i espòs Vicenç. 
Vespre.- Missa.                          
 

Dimecres dia 17.- Sant Aleix, pelegrí / Santes Justa i Rufina, vgs. i mrs. 
Matí.- Missa.                                   
Vespre.- Esposos Francesc Munté i Genoveva Garcia.                                 
 

Dijous dia 18.- Santa Marina, màrtir / Sant Frederic, bisbe d’Utrecht. 
Matí.- Maria Llinars Estartús i família. 
Vespre.- Maria Herrero (natalici). 
 
Divendres dia 19.- Santa Àurea, verge i màrtir.. 
Matí.- Missa.                         
Vespre.-  Missa.                 
 

Dissabte dia 20.- Sant Apol·linar, bisbe i màrtir / Sant Elies, profeta. 
Matí.- No hi ha missa. 
Vespre (festiva).- Antonio Pastor i Margarita Mayor. 
     Eudald Sabaté Mivet. 
     Joan Marcé Rigol i intencions de la família. 
     Narciso Roget. 
     Esposos Antoni Costa i Magdalena Prats i família.                                          
 
Diumenge dia 21.- DIUMENGE XVI DE DURANT L’ANY. 
9h.- Missa.            
12:30h.- Esposos Isidre Prats i Maria Almirall.      
11h matí a Sant Roc.- Per la Feligresia. 
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ARRIBA LA FESTA MAJOR D’ESTIU 
 

El proper cap de setmana ens arriba la Festa Major. Si fa o no fa, com 
cada any. Però sempre és diferent. Que si més calor, que si canvis a 
l’Ajuntament, si la preocupació per la situació del país, si voldríem que els 
empresonats preventivament pel “procés” puguessin gaudir de llibertat i si 
els exiliats puguessin retornar… L’aire enrerit que respirem dificulta que la 
joia sigui plena… I malgrat tot, el poble va fent el seu camí, i les famílies fan 
festa entorn la taula, i joves i grans busquen la distracció i la diversió i gaudir 
d’uns dies d’alegria i gatzara. I és que la vida va seguint el seu curs i hem 
d’aprendre a viure  i sobreviure enmig de les penes i sofriments. Les famílies 
passen dificultats, hi ha malalts, hi ha qui ha perdut un ser estimat… i 
nosaltres marxarem i la vida continuarà. 

 

Per tot això cal valorar les nostres festes: són el record del cantó bo de 
la vida, són l’ocasió per valorar aquelles coses bones que les festes ens 
recorden: el valor de la familia, de formar part d’un poble i d’estimar-lo, de 
compartir amb veïns i coneguts. També aprenem d’estar més junts en les 
alegries, i així podrem també aprendre a compartir també les penes. 

 

No cal dir que pels cristians és una ocasió de donar gràcies a Déu, pregar 
pel nostre poble i estar més diponibles per servir-lo. Construir, des de la fe, 
un poble ben agermanat, inspirant-nos en la fe d’aquells, com Sant Vicenç, 
sant Venust i Exuperanci, que van entendre que “no hi ha amor més gran 
que donar la vida”. BONA FESTA MAJOR! 
 

 

Mn. Anton Roca 
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 DILLUNS, DIA 22 DE JULIOL: CELEBREM ELS COPATRONS  
El proper cap de semana el poble celebra la Festa Major d’estiu. 
Dilluns, dia 23 la festa dels copatrons Sant Venust i Exuperanci. La 
missa será a les 12 del migdia. Hi concelebraran els preveres 
assistents i predicarà l’homilia Mn. Mateu Santacana, l’anterior rector. 
L’Orfeó vicentí hi participarà amb els cants. 
 

 CONDOLENÇA 
La donem als familiars de Josefa Martínez Lozano, que morí el passat 
6 de juliol, a l’edat de 88 anys. 
Descansi en la pau del Senyor. 
 

 BAPTISMES: DISSABTE, DIA 23 
Ha rebut el sagrament de la fe la nena Elsa Romero Pérez. Benvinguda 
a l’Església de Crist i enhorabona als pares. 

 

 CASAMENTS MESOS DE JULIOL, AGOST I SETEMBRE 
• 20 DE JULIOL: Favier Gordón Ortiz, de Barcelona, amb 

Lorena Romero Guerrero, de Badalona i ara tots dos veïns de 
Sant Vicenç. 
 

• 31 D’AGOST: Ramon González Serrano, de Huelva, amb 
Lorena Corpas Espinosa, de l’Hospitalet de Llobregat i ara tots 
dos veïns de Sant Vicenç. 

 

• 14 DE SETEMBRE: Manuel Gutiérrez Aranda i María Rosa 
Capdevila Moreno, fills i veïns de Sant Vicenç dels Horts. 

 

Els hi desitgem un bon camí matrimonial d’estimació i de bons fruits, 
també espirituals. Preguem per ells!  
 

 88è. ROMIATGE A MONTSERRAT: 
Del 27 al 29 de setembre de 2019 
Per sol·licitar cel·les, truqueu al Tel. 676 872 782 (Joan Mèlich). 
Sorteig per triar cel.la: divendres, 23 d’agost a les 7 de la tarda, al 
despatx parroquial. Els interessats hi poden assistir. 
 

 TESTIMONI JUVENIL VIVÈNCIA LOURDES 2019 
Des que hem conegut Lourdes hem pogut comprovar que és una 
experiència que et fa pregustar el cel aquí a la terra. 
A Lourdes es pot sentir una emoció especial i indescriptible, allà se 
sent quelcom especial on et quedes sense paraules, commogut per 
tot el que els teus ulls observen, contemplar la bellesa de la Mare de 

Déu, la devoció i la fe dels peregrins, voluntaris i malalts que 
acudeixen a la Verge Maria per trobar la pau i la felicitat que tant 
desitgen els seus cors davant les dificultats de la vida. 
Explicar amb paraules el que és Lourdes és molt complicat perquè 
realment no es poden descriure amb precisió totes les emocions i 
sensacions que es viuen en tan poc temps perquè són moments molt 
intensos... aquest és el gran MIRACLE! 
 

Yuriy Montaner Guxens (18 anys) 
Maria González Clajer (18 anys) 

 

 

APRENDRE A SER UN BON SAMARITÀ 
 

Els científics que estudien el cervell han descobert que la ment humana 
es modifica pel sol fet de pensar, d’imaginar. Ja sabíem, per exemple, que 
un esportista millora les seves habilitats físiques exercitant-les, entrenant-
se. Ara sabem que també les millora pensant-les, visualitzant-les, imaginant-
se fent els exercicis, perquè això predisposa la seva ment per quan arribi el 
moment de l’acció. Per tant, ens transforma no només el que fem, sinó 
també el que pensem. 

Què té a veure això amb la fe i l’Evangeli? Molt més del que pensem. Als 
Estats Units han fet un experiment amb nens de quatre anys. Només els 
nens d’algunes escoles bressol van fer cada dia un exercici del que 
s’anomena meditació de bondat, consistent a desitjar el millor per a un 
mateix i per als altres, sobretot per a aquells companys i companyes amb 
els que s’havien enfadat. 

Passats uns mesos, tots els nens havien de triar si compartirien un premi 
amb el seu millor amic, amb un nen desconegut, amb el nen que els 
agradava menys o amb un que semblava malalt. Doncs bé, entre els nens 
que havien practicat la meditació de la bondat n’hi va haver molts més que 
varen compartir el premi amb el nen malalt o amb el que els agradava 
menys. 

Tot això és molt important, perquè l’Evangeli d’aquest cap de setmana 
ens diu que el resum de la Llei, allò pel que serem jutjats, no és ni el 
compliment del precepte dominical ni el sisè manament. Serem jutjats per 
l’amor, per deixar de resar si cal per tal d’ajudar el necessitat. 

Estimar no és fàcil. Comptem, però, amb la força de l’Esperit. I sabem 
que la meditació i la pregària ens poden ajudar. Si els esportistes que 
visualitzen un exercici es predisposen a fer-lo més bé, meditar i pregar 
demanant perdó, pregar pels enemics o pels que no ens cauen bé, pregar 
pels necessitats ens predisposa a estimar cada vegada més, a ser cada 
vegada més bon samaritans.  
 

Joan Ferrés i Prats 


