
 

 

INTENCIONS  DE  PREGÀRIA EN LES MISSES 
 

Dissabte dia  30.- Santa Martina, verge i màrtir  
Vespre (festiva).- Joan Matas i família / pels esposos Vicenç i Carme, i Joan-
Eulàlia / Antonio Gort i Joan (aniv.) / Conxita Font Llinas, 3è aniv. 
 
Diumenge dia 31.- IV DURANT L’ANY. Sant Joan Bosco, prevere. 
9h.- Missa. 
12h.- Vicenç Ferrés, 4art aniv. / Carles Olivé i Mª Teresa Mèlich (generació 
1946) / Joan Font i Montserrat Mèlich.                                                                                       
18h.- Esposos Miquel Via i Dolores i Joan Saperas i Beneta / Josep Sagristà 
Badia, 19è aniv.                                                                   
11h matí a Sant Roc.- Per la Feligresia. 
 
Dilluns dia 1.- Santa Brígida d’Escòcia, verge 
Vespre.-  Jaume Tuset Berenguer.                               
 
Dimarts dia 2.- La Presentació del Senyor- La Candelera.  
Matí.- per tots els fidels difunts. 
Vespre-  Intenció particular.                         
 
Dimecres dia 3.- Sant Blai, Bisbe  
Matí.- Missa.                                 
Vespre-  Vicenta Font i Oriol. Funeral.                               
 
Dijous dia 4.- Sant Andreu Corsini, bisbe  
Matí.- Difunts Pastor Font. 
Vespre.- Manuel La Torre Ballesteros (1er. aniversario). 
 
Divendres dia 5.- Santa Àgata o Àgueda, verge i màrtir siciliana  
Matí.- Enric Perals Aymerich.                
Vespre.-  Josep Simon Torelló.           
 
Dissabte dia 6.- Sant Pau Miki, prevere i companys màrtirs del Japó  
Matí.- No hi ha missa. 
Vespre (festiva).-  Isabel i espòs Julián Ferrés / Francesc Sàbat Munné (9è. 
aniv.) / Pere Torras i Jaume Sadó i M. Rosa Torrens (colla Benavinguts).                                      
 
Diumenge dia 7.- V DE DURANT L’ANY. Sant Ricard, rei d’Inglaterra. 
9h.-  Família Planas Tuset / Miquel Belmonte Mezquita (2n. aniversari).                                        
12h.-  Agustí Castells i Montserrat Roca / Antoni Poch Valls i Teresa Bonich 
i Ràfols / Miquel Siñol Ferrés i Trinitat Parellada Mas.                                                                                                                             
18h.- Joan Rusinés Pi / Difunts família Torredemer Roig.                                                                                     
11h matí a Sant Roc.- Per la Feligresia. 
 

    :   Parròquia Sant Vicenç,  màrtir  

 
 

 
 

 

 

Diumenge 4rt. de durant l’any/C            31 DE GE NER DE 2016. N. 5  

CAMINS DE CONSAGRACIÓ AL SENYOR 
 

Dimarts vinent, dia 2, festa de la Presentació del Senyor (la 
Candelera), l’Església celebra la Jornada Mundial de la Vida Consagrada: 
dia de pregària, record i valoració dels homes i dones que, arrelats en el 
Baptisme, han seguit un camí de consagració de la seva vida al Senyor a 
través del que anomenem “vida religiosa”.  

A Sant Vicenç dels Horts, feliçment, hi tenim una bona presència de 
religiosos i religioses: salesians, salesianes, Franciscanes missioneres de 
Maria, Germans de Sant Joan de Déu, Serventes de Sant Josep. Abans 
també les Germanes de la Doctrina Cristiana, de les quals avui en queda 
presència en el col·legi de la Immaculada. 

Avui, més que fixar-nos en els serveis valuosos que fan, caldria estar 
atents al que hi ha darrere de cada religiós i religiosa, allò de més profund 
que els ha portat, més enllà de ser uns bons professionals en la tasca 
que fan, a ser unes persones “consagrades”, que, seguint a Crist –portant 
l’Evangeli al cor-, ofereixen (consagren) a Déu la seva vida. Josep i Maria 
porten Jesús al Temple per oferir-lo al Senyor. Les persones consagrades 
s’uneixen a Jesús en aquest oferiment de la seva vida. 

La Vida Consagrada continua essent avui un camí ben vàlid de vida 
cristiana. Una proposta a oferir als joves cristians que tinguin desig de 
seguir Crist per aquest camí ofert en l’Evangeli. L’aportació de la vida 
religiosa amb els seus diferents carismes enriqueix l’Església i és un 
record viu per a tots del lliurament generós, de l’amor gran que hi ha 
darrere de cada vocació i del servei entregat als germans. Darrere de 
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cada camí de consagració hi ha un home o una dona que porta l’Evangeli 
al cor. Darrere de cada persona consagrada hi ha una proposta 
engrescadora i interpel.lant a la vegada: què hi portem al “cor”?  Allò 
més entranyable, allò que més estimem… Se’ns invita a portar-hi 
l’Evangeli de Jesús, amb el propòsit que Ell vagi afaiçonant-lo.  

No es tracta de portar-hi un llibre, en tot cas una “paraula viva” o 
encara més ben dit: portar-hi el Senyor Jesús, que ens parla al cor de 
cadascú. 
És una proposta per a tothom, és un toc d’atenció per a tot seguidor de 
Jesús: què en fem de l’Evangeli? El tenim oblidat en algun racó? És una 
“paraula” més, perduda enmig d’un munt de missatges i de paraules 
vanes? 

“L’Evangeli al cor” és una proposta per a tota persona que busca 
saciar la set del seu cor a la Font d’aigua fresca que brolla de l’Evangeli.  
Felicitem a les nostres comunitats de religiosos i religioses i agraïm la 
seva presència i servei a les nostres parròquies, a Sant Vicenç i a la 
diòcesi. 

Mn. Anton Roca 
 

 

 
 

� DIMARTS, DIA 2 DE FEBRER: LA CANDELERA,  
      FESTA DE LA PRESENTACIÓ DEL SENYOR 

Quaranta dies després de Nadal, recordem el fet que narra l’evangeli de Lluc: 
Maria i Josep porten Jesús al temple per complir el que mana la llei: la 
presentació dels fills primogènits al Senyor. Però aquell ritu pren un nou 
significat per les profecies de Simeó i Anna, que proclamen aquell infant com 
a Messies i llum de les nacions. La processó amb les candeles que recorda 
aquest anunci de Simeó, ha fet que aquest dia sigui anomenat també “festa 
de la Candelera”. 

Misses amb benedicció de les candeles:  
• 8 del matí i a les 8 del vespre: en aquesta darrera la 

benedicció de candeles al cancell de l’Església, processó 
i celebració de l’Eucaristia a l’altar major. 
 

� COBRAMENT DE LA LOTERIA: Els dijous, de 18 a 20 h. 

� CATEQUISTES: Reunió divendres vinent, al Casal, a les 16 h. 
 

� CONSELL PASTORAL ARXIPRESTAL: Dilluns, dia 1, a les 21h. 
 

� CONDOLENÇA: 
Joan Rigol Borrell. Morí el passat dia 22, a l’edat de 55 anys. El 
funeral tindrà lloc dilluns, dia 8 de febrer, a les 8 del vespre.  
Francisco Luís Ureña Palomino. Morí el dia 24, a Reus, a l’edat 
de 60 anys. Les exèquies se celebraren al tanatori d’aquí. 
Descansin en la pau del Senyor. 

    

 

EL TERME MIG 
La ciència de vegades ens sorprèn. Diuen que els que pateixen 

esquizofrènia ho manifesten amb un gran alliberament d'un neurotransmissor, 

la dopamina, i que si se'ls bloqueja la dopamina per curar-los, se'ls pot provocar 

Parkinson, que es caracteritza per una baixa activitat d'aquest 

neurotransmissor. L'organisme equilibrat es manifesta, doncs, en l'activitat 

justa de la dopamina, ni massa ni massa poca.  

Aristòtil ja deia que la virtut, que és el fonament de l'ètica, s'ha d'entendre 

com el terme mig entre entre dos excessos. El valor és un terme mig entre el 

temor i la temeritat. La generositat, entre l'avarícia i la prodigalitat. No és 

estrany que a la saviesa popular s’afirmi que "Totes les masses piquen". Voldria 

dir que fins i tot la virtut, si es passa de rosca, pot arribar a esdevenir pecat. 

Els set pecats capitals es podrien entendre com una forma equivocada de 

cercar la felicitat i el bé. La supèrbia seria una exageració de l'amor a un mateix. 

L'avarícia, una exageració de l'esperit d'estalvi. La mandra, una exageració del 

descans que els cristians tenim instaurat com a precepte. La luxúria, una 

exageració de l'ús equilibrat de la sexualitat. La golafreria, en fi, una exageració 

de la virtut d'alimentar el propi cos.  

La prova que Déu ha volgut posar el comportament madur en el terme mig 

la tenim en descobriments de la ciència com el que he explicat, o en un altre 

fet al Japó. Allà els investigadors de la salut han comprovat que el sistema 

immunològic dels nadons s'està debilitant degut a l'obsessió dels pares i mares 

per impedir que els gèrmens ataquin els seus fills. Ningú no dirà que no calgui 

preocupar-se per la salut del nadó, però quan la preocupació esdevé obsessió 

i s’abusa dels medicaments, s'acaben generant uns resultats tant o més 

perniciosos que els que es pretenen evitar. 
                                 

 Joan Ferrés i Prats 


