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ACCIÓ DE GRÀCIES 
 

Benvolguda comunitat cristiana de Sant Vicenç, màrtir, des dels més 
petits fins als més grans. Va ser una gran alegria poder compartir, 
diumenge passat, la missa nova entre vosaltres. Una missa molt especial 
per a mi, totes ho són, sens dubte; celebrar el memorial del Senyor sempre 
impacta i emociona i poder-la celebrar amb la comunitat aplegada en nom 
de Crist, que sou vosaltres, va ser un punt vital i fonamental, ja que sense 
comunitat no tindria sentit dita celebració! 

 

Sense vosaltres no hagués estat possible arribar fins a on sóc ara. 
Després de gairebé cinc anys entre vosaltres, d’ençà que vaig arribar a Sant 
Vicenç dels Horts, he pogut compartir mil i una vivències i experiències 
úniques. Cadascuna d’elles m’han anat construint com a persona i, al 
mateix temps, m’han anat configurant a Jesús per tal de rebre el ministeri 
ordenat. 

 

Volia donar-vos les gràcies per tot el que heu fet per mi, per les vostres 
pregàries, pel vostre recolzament, per la vostra càlida acollida entre 
vosaltres, pels vostres obsequis de la celebració de Diumenge passat. El 
millor regal que me’n porto és la vostra amistat i l’amor rebut. 

 

Quan vaig arribar a aquesta parròquia estava un pèl espantat i és que 
tot canvi comporta un cert neguit vers allò desconegut. En aquest cas no 
ha estat així, m’hi he trobat com a casa, les portes ben obertes, sobretot 
les portes del vostre cor a la qual m’he sentit acceptat. 
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INTENCIONS  DE  PREGÀRIA EN LES MISSES 
 

Dissabte dia 12.- Mare de Déu del Pilar 
Matí, a les 12h.- Missa. 
Vespre (festiva).-  Difunts família Mèlich-Oriol  / Família Ferrés Galofré / 
           Mercè Noelle i pares. 
        Germans Mª Teresa i Vicenç Berenguer López . 
        Pilar Pérez.                                         
 

Diumenge dia 13.- DIUMENGE XXVIII DE DURANT L’ANY 
9h.-   Família Planas Tuset / Antoni Sanromà Parellada.    
12h.- MISSA A L’ERMITA DEL REMEI.     
12:30h.- Missa.     
11h matí a Sant Roc.- Per la Feligresia. 
 

Dilluns dia 14.- Sant Calixt I, papa 
Vespre.-  Difunts família Prat Salvans    
 

Dimarts dia 15.- Santa Teresa de Jesús  
Matí.-  Josep M Aymeriich i Teresa Boltà 
Vespre.- Teresa Muñoz./ Teresa Boltà i pares./ Aniversari casament 
                 Joaquim i Núria./ Esposos Joan Badosa i Paula Bayés.                       
 

Dimecres dia 16.- Santa Margarida Maria Alacoque.  
Matí.- Miquel Reverter Mallol i Montserrat Estrada Coll                               
Vespre.- Esposos Mercedes i Bienvenido.                               
 

Dijous dia 17.- Sant Ignasi d’Antioquia. 
Matí.-  Missa. 
Vespre.- Missa. 
 
Divendres dia 18.- Sant Lluc, evangelista  
Matí.- Missa.                          
Vespre.- Missa.                  
 

Dissabte dia 19.- Santa Laura, verge i màrtir  
Matí.- No hi ha missa. 
Vespre (festiva).- Miquel Reverter Estrada / Dolors pujades Olive  
                               (Capelletes Ma Auxiliadora) / Maria Escala i Josep Prats /  
                Pere Berenguer i Isabel López.                                            
 

Diumenge dia 20.- DIUMENGE XXIX DE DURANT L’ANY  
9h.- Missa.                
12:30h.- Antonio Pastor i Margarita Mayor / Difunts família Mèlich-Poch i  
                Clajer-Caño / Isabel Albacete.      
11h matí a Sant Roc.- Celebració de la Paraula i Comunió. 

 



Moltes gràcies, als més petits de la casa, per la vostra transparència i 
senzillesa, els més grans hem d’aprendre molt de vosaltres, no perdem mai 
aquesta transparència i senzillesa d’un infant! Moltes gràcies joves, viviu 
sempre contents en el Senyor, com diria Sant Pau, Jesús és la nostra 
alegria, sigueu valents a donar-ne testimoni! Als més grans, seguiu amb 
confiança i esperança i transmeteu tot allò que sou per a ser uns bons 
referents en la societat d’avui, no defalliu! 

 

Us demano que seguiu pregant per mi, jo seguiré pregant per vosaltres i 
fins que ens tornem a veure, si Déu vol, per les Festes Majors. 
 

Una abraçada en Crist! 
 

Mn. Jordi Mondragón Bricullé 
 

 

 
 

 DIUMENGE VINENT, COL·LECTA PER LES MISSIONS 
El Sant Pare ha volgut que tot l’octubre d’enguany fos un mes 
missioner extraordinari, amb el lema “Batejats i enviats”. Tot  per 
fer-nos prendre consciència a l’Església de la seva vocació 
missionera. 
La col·lecta del proper diumenge ens ho recorda i el lema ens 
recorda que no només és qüestió d’una almoina, sinó de ser 
conscients del que som batejats i enviats. 
   

 INICI DE CURS DE CATEQUESI I CONFIRMACIÓ  
Aquesta setmana: dilluns (2n. curs) i dimarts (1r. curs) comença 
la catequesi per a infants, a les 6 de la tarda a l’església parroquial. 
Els joves de Confirmació comencen diumenge vinent a les 7 de la 
tarda. 
Però serà en la missa de diumenge, dia 27, a les 12:30 que tindrem 
la Missa Familiar d’inici de curs, tots els grups junts amb els pares 
i catequistes. Tots junts, amb la parròquia celebrarem la festa del 
Senyor ressuscitat que ens parla i ens alegra amb la seva 
presència. 
  

 DEMÀ DILLUNS:  
ESPAI DE PREGÀRIA A ¼ DE 8 DEL VESPRE, 
PREGANT PER LES MISSIONS.  
Exposició del Santíssim i Missa a les 20h. 

 

 ENHORABONA! 
Diumenge vinent, a la missa de les 12:30h. el matrimoni Sebastián 
Clajer i Montserrat Mèlich  donaran gràcies a Déu pels 50 anys de 
vida matrimonial. Ho faran amb la seva família i acompanyats de 
la comunitat cristiana. Els felicitem i els acompanyem en la seva 
acció de gràcies.  

 

 CONSELL PASTORAL ARXIPRESTAL  
Un cop Mn. Anton Roca ha estat  novament  nomenat Arxiprest, 
el Consell es reunirà aquest dimecres, dia 16, a les 9 del vespre. 

 
 

GANA DE DÉU 
He dedicat tota la meva vida laboral a l’educació, i penso que hi ha 

molts punts de connexió entre els problemes amb els que es troba l’escola 
i els que pateix l’església.  

Avui se m’ha acudit un exemple d’aquestes coincidències. Els 
sacerdots, els i les catequistes i els creients en general, igual que els 
educadors i educadores, tendim a preocupar-nos molt perquè a la gent no 
els faltin aliments (continguts i valors en un cas, creences i valors en l’altre), 
però no ens preocupem gaire o gens perquè tinguin gana. I, sense gana, 
els aliments no serveixen per res. 
És un problema seriós per a uns i altres, perquè mestres, capellans i 
catequistes solem ser més o menys hàbils a l’hora de transmetre 
continguts, però no excel·lim massa a l’hora de motivar, a l’hora de fer 
venir gana. 

La veritat, però, és que la gent d’escola i la gent d’església no ho tenim 
gens fàcil. Avui tenim un problema afegit, i és que la gent té tant de tot, la 
gent està tan saturada de llaminadures de tota mena, que és més difícil 
que mai que tinguin gana. 

Potser ens pot consolar una mica adonar-nos que Jesús ja es va trobar 
amb aquest problema. Quan el jove ric li va girar l’esquena, Jesús va venir 
a dir que és normal que els que estan tips de riqueses no tinguin gana 
d’esperit.  
De fet, Jesús només va tenir èxit amb els que tenien gana: amb els que no 
hi veien, amb els que no hi sentien, amb els que estaven malalts de lepra, 
amb els proscrits de la societat... 

Com a cristià, visc d’alguna manera l’angoixa de no saber com puc 
contribuir a què els que m’envolten tinguin gana de Déu. Però alhora també 
em pregunto si a la meva vida hi ha massa llaminadures que m’impedeixen 
tenir més gana de Déu. 

Joan Ferrés Prats 


