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SANT VICENÇ, MÀRTIR 
 

La importància de la Mostra sembla que deixi en segon terme que 
aquests dies el que celebrem és la Festa Major d’hivern, festa que troba 
les seves arrels en la festa de Sant Vicenç, diaca i màrtir, que s’escau 
cada any el 22 de gener.  
Valorem la importància de La Mostra, pel que significa de “mostrar” la 
vida,  les activitats, el treball que es genera en la nostra població... Però 
la Festa Major va més enllà: som una comunitat que formem un poble  
-i molts també una comunitat cristiana- que porta el nom de Sant Vicenç.  
Està bé que mostrem el que fem i som capaços de fer, això sense oblidar 
allò que som. La Festa Major ens en pot fer prendre consciència ja que 
pivota entorn el 22 de gener, festa de Sant Vicenç. Més enllà de les 
creences de cadascú és bonic prendre consciència que pertanyem a un 
poble que es diu Sant Vicenç. Que els seus habitants son vicentins i 
vicentines, que tenim una entitat amb el nom de “La Vicentina”, un 
col·legi que es diu “Sant Vicenç”, un orfeó que es diu “Vicentí”, etc. 
etc.... Encara hi ha molts noms de Vicenç i Vicentes entre nosaltres, i, 
està clar: tenim la parròquia mare que porta el nom de Sant Vicenç 
màrtir. Amb això vull dir que el Correfoc es fa perquè és la Festa Major, 
i la sarsuela també, i l’activitat que fa el Centre també. I no cal dir la 
Missa del dia de Sant Vicenç, i les sardanes... I la Mostra també té les 
seves arrels en la Festa Major. Per això m’agrada més desitjar-vos: 
“Bona Festa Major i bona Mostra”. 
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INTENCIONS  DE  PREGÀRIA EN LES MISSES 
 

Dissabte dia 18.- Sant Ildefons, bisbe. 
Matí.- No hi ha missa. 
Vespre (festiva), 20 h.- Joan Matas, Anita Ferrer i Maria Dolors Balcells. 
   Jaume Perals Aymerich 
 

Diumenge dia 19.- DIUMENGE II de durant l’any. 
9 h.- Maria Berenguer./ Acció de gràcies a St. Antoni Abat 
12:30 h.- Acció de gràcies.      
11 h matí a Sant Roc.- Per la Feligresia. 
 

Dilluns dia  20.- Sant Sebastià 
Vespre, 20 h.- Mª Rosa Sabadell Masip (28 aniv.). 
             Antonio Pastor i Margarita Mayor.                                 
 

Dimarts dia 21.- Santa Agnès, verge i màrtir  
Matí, 8 h.- Missa 
Vespre, 20 h.- Josep Mestre Casanellas 
             José Luís Abad (4t. aniv.) i Félix Botella (1r. aniversari)                        
 

DIMECRES DIA  22.- SANT VICENÇ, DIACA I MÀRTIR 
Matí, 11 h.- Família Martí Tuset./  

        Vicenç Font i esposa Carme./ 
        Vicenta Cuyàs i fill Vicenç Parés./ 
        Vicenç Caparà i esposa Maria i fill Jaume./ 
        Vicenç Marcè Prats. 

 

Dijous dia 23.- Sant Ildefons, bisbe  
Matí, 8 h.- Albert Ponton i Rosa Muñoz. 
Vespre: No hi ha missa per raó de Concert a les 7 tarda a l’església. 
 

Divendres dia 24.- Sant Francesc de Sales  
Matí, 8 h.- Difunts família Aymerich i Castellví 
Vespre, 20 h.- MISSA DE DIFUNTS. 
 

Dissabte dia 25.- Conversió de Sant Pau  
Matí.- No hi ha missa. 
Vespre (festiva), 20 h.-Elvira Costa i Enric Aymerich 
   Joan Morral i esposa Antònia.                                         
 

Diumenge dia 26.- DIUMENGE III DE DURANT L’ANY  
9 h.- Miquel Via i esposa Dolors./ Joan Saperas i esposa Benita. 
       Família Planas Tuset        
12:30 h.- Esposos Isidre Prats i Maria Almirall.    
11 h matí a Sant Roc.- Per la Feligresia. 
 

 



  Animo a viure ben plenament la Festa Major que honora Sant Vicenç. 
Que els creients ens admirem, contemplant la vida de Sant Vicenç, com 
se n’admirà Sant Agustí: “Quin espectacle, el que hem presenciat amb 
els ulls de la fe! El màrtir sant Vicenç, vencedor en tot. Vencé amb les 
paraules, en els turments, en la confessió de la fe, en la tribulació; vencé 
abrusat pel foc, llançat al mar, en el suplici; vencé fins i tot després de 
morir”. 
Quan  massa sovint anem com a vençuts per la vida, desanimats, només 
veient les coses negatives –que hi són!- el Crist vencedor i el testimoni 
dels sants ens fan clamar: “Victòria és la nostra fe, la fe d’un poble de 
batejats!”.  

 

Mn. Antoni Roca 
  

 
 

 DIMECRES, DIA 22: FESTA DE SANT VICENÇ 
          A LES 11 H.: MISSA SOLEMNE. 

Serà presidida pel rector i arxiprest. L’homilia la predicarà Mn. Jordi 
Mondragon en el primer any de prevere. Hi concelebraran els 
mossens assistents. Veneració de les relíquies dels Sants Màrtirs. 
Hi participarà l’Orfeó Vicentí del Centre Catòlic. 
Les autoritats municipals hi han estat convidades. 
. Divendres, dia 24, a les 20 h., Missa de difunts. 
 

 DIJOUS, DIA 23: A LES 19 H., AL TEMPLE PARROQUIAL:  
CONCERT DE MÚSICA CLÀSSICA 
A càrrec del pianista vicentí Luís Grané, i del violinista César Mateos, 
que interpretaran Beethoven i Sarasate, amb motiu de l’any 
Beethoven (250 anys del seu naixement). 
Aquest dia no hi haurà missa vespertina. Hi ha missa a les 8 del 
matí i a 2/4 de 8 del vespre a la parròquia de Sant Josep.  

 CONDOLENÇA ALS FAMILIARS DE 
. Elisa Almirall i Oriol,  que morí el passat dia 10, a l’edat de 87 
  anys.  
. Dr. Guillem Palou i Vives, que morí el passat dia 15 de gener, a 
   l’edat de 87 anys. 
 Doneu-los, Senyor el repòs etern i que la llum perpètua els il·lumini. 
  

 TROBADES DE PARAULA I VIDA:  
Deixa que la Paraula et parli 

Últims dilluns de mes. Iniciem dilluns, dia 27 de gener, a les 21h., 
llegint i meditant els textos del diumenge dia 2 de febrer, festa de la 
Presentació del Senyor (la Candelera): Malaquies 3, 1-4; Hebreus 2, 
14-18 i Lluc 2, 22-32. 
 

 2n. CURS DE CATEQUESI:  
 Demà dilluns, a la tarda, a l’hora indicada, els pares podran apuntar 
      els seus fills als dies i hores establerts per fer la Primera Comunió. 

 
 

LES LÒGIQUES DE L’AMOR 
 

L’amor és una realitat complexa, que pot seguir lògiques molt 
diferents, fins i tot contradictòries. Una de les lògiques de l’amor queda 
reflectida en aquesta divertida cita del biòleg evolutiu britànic J. S. Haldane: 
«Em llançaria a un riu sense pensar-m’ho dues vegades per salvar dos dels 
meus germans o vuit dels meus cosins». 

Quina és la lògica d’aquesta cita? Se suposa que estimem més els 
germans que els cosins, de manera que per motivar-me a fer un acte heroic 
necessitaria més del doble de cosins que de germans. És una lògica de 
l’amor similar a la d’aquells pares que s’estimen més un fill que un altre 
perquè el primer s’ho mereix més, s’ho guanya més, els dona més 
satisfaccions. 

Són lògiques de l’amor que tenen la seva coherència, però és una 
coherència molt propera a l’amor propi: els germans són biològicament més 
propers a mi que els cosins, d’alguna manera són més jo. I el fill que s’ho 
mereix més també és més proper a mi perquè em satisfà més, m’omple 
més. En definitiva, la lògica d’aquest amor ve a ser: m’estimo a mi mateix 
en ells, m’estimo a través d’ells. 

Per descomptat, la lògica de l’amor al que ens crida Jesús a 
l’Evangeli té una coherència diferent: estimo més al que ho necessita més. 
Segurament el fill que no s’ho mereix tant és precisament per això el que 
necessita més amor. I segurament com més ens allunyem del nostre entorn 
proper més necessitats descobrirem. En aquesta lògica el punt de 
referència no sóc jo, són els altres. No és el grau de satisfacció personal, 
és el grau de necessitat. Jesús és el millor exemple d’aquesta segona lògica.  

A mi, però, Jesús no em serveix només com a exemple. També el 
necessito com a força. Tan sols amb la força del seu Esperit puc ser capaç 
d’anar purificant cada vegada més la lògica del meu amor. 

 

Joan Ferrés Prats 


