
MOLTES GRÀCIES!!! 
Han arribat a la parròquia i als seus comptes bancaris diversos donatius 
per pal·liar la manca d’ingressos d’aquest mes de portes tancades. 
Gràcies per les mostres d’afecte envers la nostra parròquia i també per 
l’interès manifestat de moltes maneres envers la meva persona. Em 
trobo bé de salut. No patiu!  

 

Parròquia de Sant Vicenç Màrtir 
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BONA PASQUA? I TANT QUE SÍ! 
 

Aquesta reflexió està inspirada –i en part 
copiada- de la felicitació Pasqual de 
l’Arquebisbe de Milà, Mons. Mario Delpini. 
 

La situació que vivim s’assembla més, contemplant el sofriment de tants 
i les morts que no podem acomiadar i les famílies que els ploren, a un 
Divendres Sant o al silenci del Dissabte Sant, arran del sepulcre. Ens 
havíem imaginat una altra Pasqua, no la Pasqua d’aquest any marcada 
per l’impacte dramàtic de l’epidèmia i per tants testimonis de fe, 
d’esperança, de generositat, i per tantes formes d’angoixa, de por, de 
desconcert... 
Però jo us vull fer arribar el missatge que il·lumina la realitat que vivim: 
. Vivim, diguem-ho sense embuts, la proximitat de la mort que se’ns 
apareix més factible del que ens pensàvem. La mort propera! La mort 
veïna planteja preguntes que són més ferides que qüestions a discutir. 
. No ens pensàvem que fos tan difícil de reconèixer la presència del 
Senyor Ressuscitat. Molts havien decretat de fa temps l’absència de Déu, 
o, si més no, la seva exclusió de la vida pública. Pels devots, en canvi, 
allò que era evident, ara ha esdevingut problemàtic: la presència de Déu 
en la vida era una obvietat, reconèixer la presència real de l’Eucaristia, 
reconèixer l’origen del mal i del bé en la voluntat de Déu, la confirmació 
de la seva providència, la justícia de Déu en el premi i en el càstig... ara 
allò que era evident resulta problemàtic. I l’antiga pregunta que posa a 
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INTENCIONS  DE  PREGÀRIA EN LES MISSES 
 

Dissabte dia 11.- VETLLA PASQUAL Per TV local de Sant Vicenç dels Horts 
Vespre, a les  20 h..-   Família Reverter Margarit.                                          
 

DIUMENGE DE PASQUA, dia 12.-. T.V. Local Sant Vicenç dels Horts 
12:00 h.-    Víctor Arnando i Jaume Mompart;  
                    Acció de gràcies i pregària d’una família davant la pandèmia 
          Josep M. Aymerich Costa. 
          Difunts morts darrerament: 
   Soledat Costa i Berenguer 
   Josep Nicolau i Camprubí 
   Jose`Mª Gil i Tuset  
 

Dilluns dia 13 .- DILLUNS DE PASQUA. Sant Hermenegild.  
Missa sense poble                                     
 

Dimarts dia 14.- Sant Valerià.  
Missa sense poble. 
 

Dimecres dia 15 .-  Sant Telm 
Missa sense poble.  
 

Dijous dia 16 .- Santa Engràcia.  
Missa sense poble. 
 

Divendres dia 17.- Sant Anicet. 
Missa sense poble. 
 

Dissabte dia 18.- Sant Eleuteri  
Missa sense poble 
 

Diumenge dia 19.- DIUMENGE SEGON DE PASQUA. Per TV local de Sant 
Vicenç dels Horts, a porta tancada 
12,00 H.  

 Eleuteri Termes. 
Miquel Font Casanovas i Engràcia Sagristà Prats. 
Josep Torras (5è aniversari) i família 
• En acció de gràcies pel 60 aniversari casament Jordi Planes i 

            Montserrat Tuset.  

 



prova el Senyor ha tornat a néixer espontània: “El Senyor ¿és o no és 
amb nosaltres”?  (Ex 17, 7) En canvi, en alguns dels allunyats, ha nascut 
una mena de nostàlgia del que havien refusat. 
. No ens pensàvem que fos tan necessari celebrar junts els sants 
misteris: l’anar a missa, com si ja estigués superat, quedant, només, en 
un bon costum. Pensàvem que amb ser creient sense ser practicant, no 
era tan escandalós; era una bona manera de ser cristià... Però ara  que 
no s’han pogut fer les celebracions, molts (bisbats, capellans, 
catequistes, etc) hem tingut la necessitat d’entrar a les cases 
(televisions, internet, xarxes...) per fer-hi sentir un signe de proximitat. 
Ens hem adonat que faltava allò més important. Tot està molt bé, però 
trobar-se per la celebració de la missa, cantar, pregar, estrènyer mans 
amigues, rebre la comunió és tota una altra cosa. Tot això és el que 
trobem a faltar. 
Si en aquests dies hem experimentat l’emoció de pregar junts a casa, 
haurem après que és possible fer-ho, però no esgota el desig de trobar 
el Senyor, sinó que més aviat fa créixer el desig d’ ”anar a missa”. 
La nostra Pasqua d’aquest any reviu la d’aquell vespre: “Al capvespre 
d’aquell mateix dia, que era diumenge, els deixebles, per por dels jueus, 
tenien tancades les portes del lloc on es trobaven. Jesús va arribar, es 
posà al mig i digué: “Pau a vosaltres” (Jn 20, 19). Així comença una 
història nova. Pau a vosaltres! Bona Pasqua. 

Mn. Antoni Roca 
 

 
 

 CONDOLENÇA 
Difunts d’aquests darrers dies o que per error o desconeixença no han 
sortit en Fulls anteriors:  
. Vicenç Costa i Juncadella. Morí el passat 29 de març, a l’edat 
  de 96 anys. 

          . Soledat Costa i Berenguer. Morí el passat 4 d’abril, a l’edat de 
           91 anys. 

. Josep Nicolau i Camprubí (de mobles Dani). Morí el dia 8 d’abril, 
  a l’edat de 86 anys. 
. Josep Maria Gil i Tuset. Ha mort el dia 8 d’abril, a l’edat de 89 
  Anys. 
 

“Doneu-los, Senyor, el repòs etern, i que la llum perpètua els il·lumini.” 
Donem el condol a les seves famílies i les acompanyem en aquests 
moments de dolor. Quan les circumstàncies ho permetin s’anunciaran 
les seves exèquies cristianes. 

  AGRAÏMENT A LA TELEVISIÓ LOCAL SANT VICENÇ 
Hem pogut seguir les celebracions de la parròquia gràcies a les persones  
que han posat molt d’esforç perquè això pogués ser una realitat. Ja 
sabem que no són uns professionals ni tenen els mitjans tècnics 
adequats, però s’han esmerçat tot el que han pogut. En nom de la 
parròquia i dels que han seguit amb il·lusió les retransmissions, MOLTES 
GRÀCIES! Cada diumenge de portes tancades, Missa a les 12 h per TV.  
 

 RESUM ANUAL (2019) DE CÀRITAS INTERPARROQUIAL 
El trobareu en la web parroquial en arxiu adjunt. Gràcies per la vostra 
col·laboració. 

 

 
UNA PASQUA ESPECIAL 

Confesso que avui em costa molt més escriure que fa una setmana. En 
les circumstàncies que estem vivint és més fàcil intentar donar un sentit al 
dolor que o pas parlar sobre l’alegria o des de l’alegria.  

Aquest any el diumenge de Pasqua serà dolorós per a moltes persones, 
per a moltes famílies. Parlo de pèrdues humanes, de problemes de salut, de 
dificultats econòmiques... Aquest any per Pasqua hi ha molts núvols. Però fins 
i tot aquest any sabem que darrera els núvols s’amaga sempre el sol.  

És veritat que tant la crisi sanitària com la crisi econòmica ens fan 
pensar més en el Crist que pateix i mor que en el Crist Ressuscitat, però no és 
difícil, fins i tot avui, trobar signes de la presència del Crist Ressuscitat, gràcies 
al qual la vida triomfa sobre la mort.  

N’és un signe el personal sanitari que, amb un risc molt gran per a la 
seva salut física i amb un cost molt alt per a la seva salut emocional, vetlla 
perquè les tragèdies ho siguin una mica menys. Ho són totes les persones que, 
des de Càritas i des d’altres institucions, vetllen perquè els més desemparats 
puguin fer front a les necessitats més primàries. Ho són les forces de seguretat 
que ajuden a posar seny on de vegades no n’hi ha. Ho són les persones de 
neteja, els camioners, les persones que atenen supermercats, les persones que 
fan companyia a la gent gran... Ells i elles són exemples de llum en la tenebra, 
de sol entre els núvols.  

Aquest any no podrem encendre la nostra petita espelma amb la llum 
del ciri pasqual, però podem obrir un espai ben gran a Jesús en el nostre 
interior perquè s’hi faci la llum, perquè ens inundi d’esperança, perquè ens 
ajudi a ser més solidaris i a construir, des del dolor, un món més humà. 

Joan Ferrés Prats 

 


