
✓ REUNIONS EN TEMPS DE DESCONFINAMENT 

✓ Dimarts vinent, al Casal, ens trobarem els mossens de 
l’Arxiprestat. 

✓ Dijous vinent, a les 9 del vespre, al Casal, reunió del 
Consell Pastoral Parroquial, amb mascaretes i 
guardant les distàncies. 

Farem un repàs i revisió de la vida parroquial en aquest temps de 
confinament i una previsió d’agenda pels propers mesos. 

 

Parròquia de Sant Vicenç Màrtir 
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Diumenge de Pentecosta.                         31 DE MAIG DE 2020. Nº  22          
 

         L’ESPERIT SANT FA ENTENEDOR EL 
MISSATGE DE LA FE  

 

És difícil resumir amb poques paraules el que és la vida, el que és la fe. 
L’efecte de la Pentecosta –la vinguda de l’Esperit Sant- és que els 
apòstols es feren entendre per tots, malgrat que els seus oients eren 
gent molt diversa, de llenguatges diferents... L’experiència que ens 
descriu Sant Lluc en els Fets dels apòstols és la contrària que la que ens 
narra el llibre del Gènesi sobre la Torre de Babel: allí hi hagué la 
dispersió: l’orgull de l’home disgrega. En canvi, a Jerusalem, l’Esperit 
Sant congrega, uneix: “tots sentim proclamar en les nostres pròpies 
llegües les grandeses de Déu” (Ac 2, 11). 
M’hi ha fet pensar un Whatsapp dels molts que aquests dies rebem amb 
motiu del coronavirus...  Un desig d’anar a l’essencial, de valorar allò 
que realment val la pena. El missatge de la fe, amb l’ajuda de l’Esperit 
Sant, l’hem de poder resumir, simplificar, amb poques paraules. Us el 
passo, tal com l’he rebut, en castellà, també per ser fidel al missatge: 9 
paraules des de dues lletres, la primera, fins a 10, que és la darrera 
paraula: 
1. “YO”: 2 letras. La palabra más egoísta. Evitémosla… 
2. “EGO”: 3 letras. La palabra más venenosa. Eliminémosla… 
3. “AMOR”: 4 letras. La palabra más usada. Practiquémoslo... 
4. “RUMOR”: 5 letras. La palabra más rápida. Ignorémoslo… 
5. “PERDON”:6 letras.  La palabra más necesaria. Apliquémoslo... 
6. “NOSOTRO( S)”: 7 letras. La palabra más satisfactoria. Usémosla… 
7. “HUMILDAD”: 8 letras. La palabra + agradable... Aprendámosla… 
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INTENCIONS  DE  PREGÀRIA EN LES MISSES 
 

Dissabte dia 30.- Sant Ferran, rei. 
Vespre (festiva), 20 h.-    De dissabtes anteriors: Engràcia Sagristà./ Difunts 
família Mèlich-Oriol./ Difunts família Rocher-Maymó.                                         
 

Diumenge dia 31.- PASQUA DE PENTECOSTA. Visitació de la Mare de 
Déu. 
9 h.-     Esposos Miquel Via i Dolors, i filla Mª Rosa;  
             Esposos Joan Saperas i  Benita.   
      

12:30 h.-   Esposos Bienvenido i Mercedes. 
    
Dilluns dia 1.- Benaurada Verge Maria, Mare de l’Església. Sant Justí 
màrtir. 
Vespre, 20 h.-  Oleguer Boloix Casas.                                   
 

Dimarts dia 2.- Sant Marcel·lí i Sant Pere, màrtirs 
Matí, 9 h.-  Dif. Gaspar 
 

Dimecres dia 3.- Sant Carles Luanga i els seus companys màrtirs. 
Matí, 9 h.-  Joan Campamà 
 

Dijous dia 4.- FESTA DE JESUCRIST, GRAN SACERDOT PER SEMPRE.  
Matí, 9 h.-  Salvador Roig 
 

Divendres dia 5.- Sant Bonifaci, bisbe i màrtir 
Matí, 9 h.-  Roman Roig Canals ( 44 aniversari). 

 

Dissabte dia 6.- Santa Bonifacia Rodríguez Castro, fundadora de las 
Siervas de San José.  
Vespre (festiva), 20 h..-  Difunts família Torredemer Roig. 
     Miquel Reverter Mallol i Montserrat Estrada Coll; 
     Enric Oliveras (15 aniversari)                                         
 

Diumenge dia 7.- SOLEMNITAT DE LA SANTÍSSIMA TRINITAT 
9 h.-          Josep Martí Solanes (natalici) 
      Elvira Vilches (28 aniversari)           
12:30 h.-  Esposos Agustí Castells i Montserrat Roca.     
 

 



8. “CONFIANZA”: 9 letras. La palabra más esencial. Tengamos fe. 
9. “JESUCRISTO”:10 letras.  La palabra más amorosa. Sigámosle.  

 

Va bé que ens quedi l’essencial de la fe. Com que Jesús ja sabia de la 
nostra capacitat de dispersió, ell mateix ja ens va dir: aquests manaments 
es resumeixen en dos: Estima Déu sobre totes les coses i estima el 
proïsme com a tu mateix... 
Crec que és Sant Agustí qui gosà resumir-ho encara més: “estima i fes el 
que vulguis”. Deixem-nos guiar per l’Esperit Sant! 
 

Mn. Antoni Roca 
 

 
 

✓ SOLEMNITAT DE LA SANTÍSSIMA TRINITAT 
El diumenge que segueix la Pentecosta –diumenge vinent- 
celebrem la Santíssima Trinitat, festa que resumeix l’acció del 
Pare, el Fill i l’Esperit Sant en l’obra de la nostra salvació. 
És la festivitat escollida per a la Jornada Pro Orantibus, dedicada 
a aquells homes i dones que han optat dins l’Església per la vida 
contemplativa.  

Els monjos, les monges i la vida eremítica ofereixen la seva vida a 
lloança continua a la Santa Trinitat i la seva pregària d’intercessió 
per la comunitat cristiana i el món sencer. Per això, l’Església 
proposa enguany com a lema d’aquesta jornada: “Amb Maria al 
cor de l’Església”. La Verge Maria i l’Església constitueixen el marc 
per a la vida consagrada en aquesta jornada. És per això, que 
Maria se’ns ofereix com a signe de la vida consagrada 
contemplativa, que està cridada, com ella, a habitar el cor del món 
i de l’Església, que amb amor matern, acompanya els seus fills i 
filles en tot moment.  

En aquesta Jornada l’Església convida a tots els creients a prendre 
consciència de la valuosa aportació que realitzen les comunitats 
de contemplatius a la vida de l’Església i de la mateixa societat. El 
seu testimoni vol encoratjar a tothom a caminar en el silenci per 
poder trobar Déu i alimentar el treball que realitza esdevenint 
també contemplatiu en la vida i en el món.  

✓ CONDOLENÇA 
La donem als familiars de José Antonio Gallardo Pérez, que morí el 
passat dia 29 de maig, a l’edat de 71 anys. Missa exequial dilluns, 
dia 1 de juny, a les 10 h. al temple parroquial, amb una cabuda de 
80 persones. 
Que el Senyor li doni el repòs etern i que la llum perpètua l’il·lumini. 

 
 

PENTECOSTA EN TEMPS DE DESCONFINAMENT 
Com a creients, l’Església ens convida cada dia a traduir a paraula 

de Déu al moment que estem vivint i, en aquest intent, les lectures 
d’aquest cap de setmana m’han fet descobrir una curiosa coincidència 
entre la Pentecosta que varen viure els apòstols i la situació de crisi que 
estem patint ara mateix.  

Podríem dir que, segons el que expliquen els Fets dels Apòstols, 
en el moment previ a la vinguda de l’Esperit els deixebles i Maria estaven 
confinats, com nosaltres aquests dies. S’havien tancat a l’interior d’una 
casa perquè tenien por del que hi havia a fora. Estaven convençuts que a 
l’exterior hi havia un perill (en el seu cas representat pels jueus) amb el 
que s’hi jugaven la vida. 

De sobte, va arribar l’Esperit i tot va canviar, i la celebració de la 
Pentecosta va esdevenir una festa de portes obertes, de final de 
confinament, de sortida al món, d’acabament de les pors.  

Continuen en aquest punt les coincidències? Som també avui, el 
dia de la celebració de la Pasqua de la Pentecosta, en un moment de 
portes obertes  i de final de les pors?  

En el nostre cas les coses són molt més complexes. Jo crec que 
avui l’Esperit ens crida alhora a obrir i a tancar portes, a mantenir una 
certa por (o, si més no, molta prudència) i alhora a superar les pors.  

Avui tancar portes i mantenir-nos confinats és una manera de ser 
fidels a l’Esperit, una manera de treballar per la vida, per la nostra vida i 
per la dels altres. Però la fidelitat a l’Esperit que rebem a la Pentecosta 
ens obliga també a obrir portes, a no quedar-nos a Jesús per a nosaltres 
mateixos, a anunciar-lo, a donar-ne testimoni.  

En aquests moments tot això ho podem fer fins i tot des de casa 
nostra, a través del telèfon, de les tecnologies, de les xarxes socials, 
compartint amb els altres la nostra experiència de fe, la força de l’Esperit 
en el nostre interior. 

Joan Ferrés Prats 
 


