
 
 

INTENCIONS  DE  PREGÀRIA EN LES MISSES 
 

Dissabte dia 23.- Sant Ildelfons. 
Matí.- No hi ha missa. 
Vespre (festiva).- Antonio Ferrés, esposa Eulàlia Capdevila / Joan Rusinés 
i Montserrat Prats. PER TOTS ELS DIFUNTS MORTS DES DEL DIA DE TOTS 
SANTS FINS A LA FESTA MAJOR D’HIVERN. 
 
Diumenge dia 24.- III DURANT L’ANY. Sant Francesc de Sales. 
9h.- Antonio i Encarnación / Concepció Ferrés / Salvador Roig Cuyàs. 
12h.- Jaume Sàbat, 31è aniv. / Elvira Costa i Enric Aymerich / família Sanou-
Sarri / Isidre Prats. 
18h.- Joan Marcè i Rigol. 
11h matí a Sant Roc.- Per la Feligresia. 
 
Dilluns dia  25.- Conversió de Sant Pau, apòstol. 
Vespre.- Joan Pahissa, 4art aniv. 
 
Dimarts dia 26.- Sant Timoteu i Sant Titus, bisbes. 
Matí.- Missa. 
Vespre- Pilar Lopez Arcos, 7è mes / Juan Zapata Poberano, 1er aniv. 
 
Dimecres dia  27.- Santa Àngela de Mèrici, verge. 
Matí.- Missa. 
Vespre- Rosa Comajuncosas Pujol (funeral). 
 

Dijous dia 28.- Sant Tomàs d’Aquino, doctor de l’Església. 
Matí.- Missa. 
Vespre.- Enric Perals Aymerich. 
 
Divendres dia 29.- Sant Pere Nolasc, religiós. 
Matí.- Missa. 
Vespre.- Pilar Lopez Arcos / Andrea Daniela Carrasquilla, 8è mes. 
 
Dissabte dia 30.- Santa Martina, verge i màrtir. 
Matí.- No hi ha missa. 
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. 
 

    :   Parròquia Sant Vicenç,  màrtir  
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SAN JOAN BOSCO: LA FAMÍLIA SALESIANA 
A SANT VICENÇ DELS HORTS 

 

El 31 de gener s’escau la festa de Sant Joan Bosco. La parròquia ho 
celebra el dissabte més pròxim a la festa del Sant. La celebració doncs, 
será dissabte vinent, dia 30, a la missa de les 8 del vespre. Serà 
presidida pel Rector i predicarà l’homilia el P. Faustí Gutiérrez, rector de 
la parròquia de Sant Antoni. 

Per a mi, será el primer any que participo en aquesta celebració, 
malgrat saber la més que centenària presència i implicació de l’obra 
salesiana a Sant Vicenç i conèixer molts salesians, alguns d’ells ja no hi 
són, d’altres están en d’altres llocs i els qui actualment treballen 
pastoralment en el nostre poble. 

Tinc a les mans el llibre de Ramón Alberdi: Los salesianos en Sant 
Vicenç dels Horts 1895-1995, que vingué a les meves mans quan encara 
no sabia que vindria de rector a Sant Vicenç. l’he llegit transversalment i 
he anat repassant la seva historia entre nosaltres que comença només 7 
anys després de la mort de Don Bosco. Noviciat i seminari, abandó, 
retorn, temps de mínima presència, només amb el  “el Sord dels frares”, 
el “guardià sord” mort tràgicament en la guerra civil.  El 1931 es decideix 
reobrir la casa de Sant Vicenç com a seminari menor o aspirantat de la 
provincia de Barcelona, fins el 1936 que per motius de la guerra civil la 
casa quedà incautada. Passada la guerra -cito els capítols del llibre- 
vingué el retorn, la recuperació (seminari menor i noviciat), els salesians 
joves (el seminari major, l’escola de magisteri, les “escuelitas”, 
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l’acadèmia Sant Vicenç…), la crisi que afectà l’Església a mitjans dels anys 
60, amb la manca de seminaristes, se superà amb l’inici del  seminari de 
coadjutors amb els cursos d’iniciació profesional, fins a tenir complerts 
tots els cursos d’oficialia industrial. Així arriba la construcció d’una gran 
escola nova. Fou posible gràcies als salesians que havien passat per 
aquella casa i les “bones famílies” del poble que estimàven molt l’obra 
salesiana. Així començava la nova escola profesional i també les 
inquietuds pastorals que portaren  a la creació del Centre juvenil, amb 
molt d’èxit en els anys 1970-1973. D’aquí sorgí el projecte germinal de 
l’actual escola Iris. El poble feia anys que s’anava transformant, i així 
vénen les noves parròquies, i la presència dels joves catequistes que 
venien de Barcelona. En aquest context apareixen les Filles de Maria 
Auxiliadora -les salesianes- amb treball de catequesi, a partir de les 
guarderies i s’estengueren pels barris més pobres dels barracons-
vivendes, neix el centre juvenil “Ixent”, i finalment les germanes 
salesianes, al 1975, posen el seu domicili al cor del barri de “la Guàrdia”. 
Encara destacar la col·laboració salesiana, pricipalment en la nova 
parròquia de Sant Antoni, parròquia que finalment passà a ser regida 
pels salesians a partir de l’any 1976. 

Tota aquesta historia de 120 anys de presència en el nostre poble 
ens fa pensar en un gran treball educatiu, espiritual i pastoral, fet que 
ens ha de portar a l’acció de gràcies a Déu i a l’agraïment vers l’obra 
salesiana. Darrere hi ha molts rostres cocrets, un teixit de relacions i un 
acostament del poble i de moltes famílies i molts joves que han estat 
marcats pel carisma de Don Bosco. Gràcies! Que el seu treball i presència 
entre nosaltres es mantingui i, tant de bo, creixi. 
 

Mn. Anton Roca 
 

 
 

� CATEQUESI: Dilluns: 2n. curs. Dimarts: 1r. curs. 
� REUNIÓ DE PARES DE 2n. CURS: Diumenge vinent, 

dia 31, a les 13 h. 

 
� CURSETS PREMATRIMONIALS: Aquest diumenge i diumenge 

vinent, de 10 a 13 h. al Casal Parroquial. 
 

� CONDOLENÇA 
La donem als familiars de Jaume Perals Aymerich, que morí el 

passat dia 18, a l’edat de 80 anys. Que descansi en la pau del 

Senyor. 
   

 

EL GOLFISTA HONRAT 
 

Si sou tan inexperts en el golf com jo, us sorprendreu. El golf és 
l'esport en el que es fan més trampes, perquè no hi ha cap àrbitre que 
obligui a respectar les regles. Cada jugador ha de decidir les seves 
pròpies puntuacions i penalitzacions. El golf permet, doncs, posar de 
manifest l'honradesa del que el practica. 

A la pel·lícula La llegenda de Bagger Vance, estrenada l’any 2000, el 
protagonista, un golfista professional, intenta recuperar l’alt nivell que 
havia tingut. Quan és a prop d'aconseguir-ho, comet un error i la pilota 
li va al bosc. Per a aclarir el camí, mou una branqueta i la pilota li roda 
cap al costat.  Segons les regles del joc, això ha de constar com un cop. 
En aquell moment de la partida el protagonista ha adquirit avantatge i 
té l’oportunitat, si no compta el cop, de guanyar i recobrar la glòria que 
havia perdut.  

Pot semblar injust i absurd ser sancionat per un moviment fortuït de 
la pilota, però són les regles del joc. El seu jove ajudant li suplica que no 
faci cas del moviment de la bola: "Ha estat un accident, i en tot cas és 
una regla estúpida. A més, si no el compta, ningú no ho sabrà". El 
protagonista es gira i li diu decidit: "Jo sí. I tu també". I anota el cop. 
La pel·lícula és basada en una història real, la del golfista professional 
Bobby Jones, que l'any 1935 va perdre una oportunitat de recuperar la 
glòria perduda per voler ser honrat. Es va convertir en un gran exemple 
de l'ideal romàntic de l'esport. 

És un ideal romàntic que ens l'hauríem d'aplicar com a persones i 
encara més com a cristians. Recordem la dita de Jesús: "La veritat us farà 
lliures". Qui fa trampes no és lliure. Demostra que no té prou valor per 
acceptar la realitat. La manipula, perquè està dominat per forces que no 
controla. Jesús ens posa en el camí de la veritat, que és el camí de la 
llibertat. Ho sabem nosaltres i ho sap Déu. N’hi ha prou. 
 

Joan Ferrés i Prats 


