
 
 

INTENCIONS  DE  PREGÀRIA EN LES MISSES 
 

Dissabte dia 27.- Sant Gabriel de la Dolorosa.  
Vespre (festiva).- Àngela Ferrés i espòs Francisco, aniv. / família difunts 
Rocher i Maimó. Lola Casas, espòs Miquel, fill Hermenegil i neboda Núria. 
Juan Caldera Rodríguez (1r. aniversari) 
 

Diumenge dia 28.- III DE QUARESMA / Sant Hilari, papa. 
9h.- Concepció Ferrés.                                        
12h.- Maria del Mar Mateu / Joan Font i Montserrat Mèlich / Pepeta 
Reverter  i Joan Morral.                                                                                                     
18h.- Joan Marcè Rigol / Joan Saperas i esposa Benita / Miquel Via i esposa 
Dolors.                                                                                         
11h matí a Sant Roc.- Per la Feligresia. 
 

Dilluns dia  29.- Sant Romà, abat. 
Vespre.- Missa.                                    
 

Dimarts dia 1.- Sant Rossend, bisbe.  
Matí.- Missa. 
Vespre.- Francesc Ribas Badosa i Assumpció Aymerich Poch / Albert 
Mezquita.                         
 

Dimecres dia 2 .- Santa Agnès de Praga, religiosa. 
Matí.- Enric Perals Aymerich.                                    
Vespre.- Jaume Tres Termes.                                 
 

Dijous dia 3.- Sant Medir,  màrtir.   
Matí.- Missa. 
Vespre.- Missa. 
 

Divendres dia 4.- Sant Casimir, príncep polonès.  
Matí.-  Missa                         
Vespre.- En acció de gràcies. Josep Simon Torelló.                 
 

Dissabte dia 5.- Mare de Déu d’Àfrica. 
Matí.- No hi ha missa. 
Vespre (festiva).- Joan Morral i Escala i esposa Antònia (aniversari) / 
Teresa Morral i espòs Joan (aniversari) / Antoni Prats Botey / Assumpta 
Tres Ferrés. Laura Baleta.                                          
 

Diumenge dia 6.- IV DIUMENGE DE QUARESMA. Sant Oleguer, bisbe de 
Barcelona. 
9h.- Acció de gràcies / Família Planas Tuset / Laura Baleta (1r. aniversari).                                         
12h.- Agustí Castells i Montserrat Roca / Pepi Grané (6è. aniversari) / 
Esposos Eduard Perals-Rosita Armengol i Àngel Gallardo.                                                         
18h.- Joan Rusinés Pi / Difunts família Torredemer Roig.                                                                        
11h matí a Sant Roc.- Per la Feligresia. 
 

    :   Parròquia Sant Vicenç,  màrtir  

 
 

 
 

 
 

3er. Diumenge de Quaresma.       28  DE FEBRER DE 2016. N. 9 

LA LLIÇÓ DE LA HISTÒRIA:  
VIGILEU, CONVERTIU-VOS! 

Sant Pau, a la segona lectura que avui es proclama (1Cor 10,1-6.10-12), 
invita a saber llegir la història d’Israel en clau d’exemple per a nosaltres. 
Se’ns recorda que “els nostres pares” –vol dir els avantpassats del Poble de 
Déu-, en el desert, van rebre molts signes de la misericòrdia de Déu i, 
malgrat tot, no tots van ser agradables a Déu, perquè feren el mal i foren 
idòlatres. 

La conseqüència és evident: Vigileu! no fos cas que acabéssiu malament 
com ells. És una advertència que està en sintonia amb les paraules de Jesús 
que avui també escoltem a l’Evangeli: “Si no us convertiu, tots acabareu 
igual”. És un avís per als qui van refiats,  per als qui no s’adonen de la 
importància del moment present, per als qui no tenen escrúpols a l’hora 
d’actuar i tant se’ls en dóna tot... Buscant aplicacions concretes, potser cal 
revisar-nos si la nostra fe ens porta a viure “refiats” o, ben al contrari,  
“desvetllats” i atents per agradar Déu amb la nostra conducta.  

Però... ¿quan vivim “refiats”, en el pitjor sentit de la paraula? Quan vivim 
un relaxament de la vida cristiana: “Tot m’és igual, no cal pregar, no visc 
les exigències de la fe, de l’amor... no vetllo per mantenir-me agradable a 
Déu, no escolto Déu que em parla...” O també quan em “refio” de l’amor de 
Déu que tranquil.litza la meva consciència en comptes de moure’m a la 
conversió a Ell. També n’hi ha que de l’amor de Déu en fan una burla: 
“Tranquils, nois, fem el que volguem, com que Déu és bo, ja ens perdonarà”. 

En ple camí cap a la Pasqua, gran festa de renovació de la nostra fe, hem 
de ser lúcids per a captar els avisos del Senyor perquè “qui es pensi estar 
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dret, que miri de no caure”. La Quaresma denuncia les nostres falses 
seguretats, ens invita a tocar més de peus a terra i a no deixar de conreuar 
la nostra vida, per tal que doni el fruit que Déu hi espera trobar. Com l’home 
de la figuera de l’Evangeli d’avui, ens cal dir: “Senyor, no talleu la figuera, 
aquest any. Cavaré la terra i la femaré, a veure si fa fruit d’ara endavant”. 
Aquesta és la resposta adequada davant la celebració de la Pasqua, davant 
Déu que en la mort del seu Fill ens invirta a la conversió i a la nova vida en 
Crist ressuscitat.   

Mn. Anton Roca 
 
 

• PRIMERES VESPRES DELS DIUMENGES DE QUARESMA: cada 
dissabte de Quaresma, a 2/4 de 8 del vespre. 
 

•    VIACRUCIS: 
o  AVUI, DIUMENGE, DIA 28, A LES 17:15H. I 

DIUMENGE VINENT: Viacrucis a l’interior del temple i 
missa. 

o Cada divendres, dia penitencial, a les 7,30 de la tarda: 
viacrucis a l’interior del temple i missa. 

 
•    RECÉS QUARESMAL DE L’ARXIPRESTAT AL COL·LEGI DELS 

SALESIANS: Diumenge, dia 13 de març, als Salesians, a les 5,30 
tarda. Dirigit per Mn. Gaspar Mora, professor de la Facultat de 
Teologia de Catalunya i Arxiprest de Sant Feliu de Llobregat. 
Entrada pel c/ Rafael de Casanova, 132. Si es va amb cotxe pel C/ 
Enric Aymerich Rigol i aparcar dintre.  
 

•    L’ALMOINA PENITENCIAL EN EL JUBILEU DE LA 
MISERICÒRDIA: A la caixeta de Càritas (al costat de la imatge del 
Sant Crist) podeu dipositar la vostra almoina penitencial. Diumenge 
passat es recolliren 205 €. 
 

• A LA PARRÒQUIA DE SANT JOSEP DE SANT VICENÇ: “24 
hores per al Senyor”: Dissabte vinent, dia 5 de març. Dia de 
pregària, adoració i reconciliació. Iniciativa del Papa Francesc amb 
motiu de l’Any Sant de la Misericòrdia. L'església restarà oberta de 
9,30 del matí fins a les 8 del vespre, quan acabi la Missa. 
Exposició del Santíssim Sagrament (de 10h. a 7h. de la tarda), i 
confessions (de 10,15 a 11h i de 18 a 19 h.). Participem-hi! 

• TROBADA DIOCESANA DE JOVES A VALLIRANA: El passat dissabte, 
20 de febrer, va tenir lloc la trobada anual de joves de la diòcesi de Sant 
Feliu a Vallirana. El grup de confirmació de la nostra parròquia amb els 
seus responsables, es van unir als més de 300 joves que hi van participar. 
La trobada va estar marcada per dinàmiques que es vàren fer per grups 
al col·legi Verge del Roser, amb l'objectiu de descobrir, aprofundir i 
comprometre’s amb la MISERICÒRDIA. 

 

SUPERIORS A LA MITJANA 
Ensopego un mateix dia amb diverses informacions aparentment 

contradictòries. Per una banda, el cineasta nord-americà Martin Scorsese, 
que quan era petit va rebre una formació catòlica, diu: "Ser catòlic equival 
a sentir-se frustrat i culpable alhora". Ve a dir que, insistint en què ens hem 
de sentir pecadors, els catòlics ens convertim en persones tristes, amb una 
imatge negativa de nosaltres mateixos. Les declaracions d’Scorsese em fan 
pensar en la crítica que s’ha fet de vegades al cristianisme, en el sentit que, 
potenciant el sentiment de culpa, s’anul·la a les persones. 

Per altra banda, llegeixo que en una investigació feta a Suècia es va 
descobrir que el 90% dels conductors es consideraven millors que la 
mitjana. I que als Estats Units, en una mostra d’un milió d’estudiants de 
Secundària, el 70% creien que tenien capacitats de lideratge superiors a la 
mitjana. Només un 2% es consideraven per sota de la mitjana. El 60% 
afirmava estar entre el 10% més hàbils en el tracte amb els altres, i un 25% 
es trobava entre l'1% més hàbil. Finalment, en una investigació feta entre 
professors d’Universitat, el 94% consideraven que eren millors que la 
mitjana. 

Sembla, doncs, que la majoria de les persones estem convençudes que 
no formem part de la majoria. La majoria pensem que formem part d'una 
minoria, la selecta, és clar. I això és matemàticament impossible. Potser ens 
ho hauríem de fer mirar tots plegats, no només els cristians. Un excés de 
sentiment de culpabilitat pot ser destructiu, paralitzant, però també ho és 
un excés d'orgull. 

Practicar l’examen de consciència, com se'ns proposa des de la fe, 
sobretot a la Quaresma, pot ser un bon antídot contra aquests excessos. Si 
la veritat ens fa lliures, com diu Jesús, hem de trobar la veritat sobre 
nosaltres mateixos, i només la trobarem si  som conscients tant de les 
nostres llums com de les nostres ombres. 
 

Joan Ferrés Prats 


