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ETAPA DE “REPRESA” 
 

És l’etapa que hem iniciat després que tots hàgim superat la fase 3. El 
Govern de la Generalitat torna a tenir les competències sanitàries per 
comandar aquesta etapa que en dèiem la “nova normalitat”. 
Caldrà estar atents què significa pel que fa als espais de culte aquesta 
etapa de la represa: el criteri no és tant l’aforament, com guardar la 
distància d’1,5 metres entre les persones, l’ús de mascaretes i rentar-se 
les mans amb gel hidroalcohòlic. També s’indica que si no es poden 
guardar les distàncies és del tot necessari l’ús de la mascareta. Esperem 
que el seny dels fidels –i el dels ciutadans- ajudin la contenció del Covid. 
Us demano molt que feu cas de les indicacions que es fan de cara a 
ocupar els bancs de l’església. Cal canviar el criteri de “jo a l’església 
m’assec a on vull, a on sempre m’he assegut”. No.  Cal venir en temps i 
ocupar per ordre els bancs de les primeres files i no posar-se endarrere 
quan hi ha bancs lliures al davant. A cada banc de la nau central hi 
corresponen 3 seients, màxim quatre. Als laterals 1 lloc, màxim 2. És 
necessari usar la mascareta, i a l’entrar rentar-se les mans amb el gel 
hidroalcohòlic. A la processó per acostar-se a combregat cal respectar la 
distància d’1,5 metres i rebre la Comunió a la mà, sense dir: “Amén”.    
Però ara em volia referir a l’etapa de “represa” com una invitació als 
feligresos  a “reprendre” també la vida parroquial, la vida eclesial. 
Comprenc les prevencions, però penso que amb totes les mesures que 
calgui cal anar superant l’etapa de confinament. Us hi animo! Començant 
per la missa dominical. Fa quatre diumenges que ja podem anar a 
l’Eucaristia dominical. Ja és hora, fora de casos excepcionals, de tornar 
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INTENCIONS  DE  PREGÀRIA EN LES MISSES 
 

Dissabte dia 20.- Sant Immaculat Cor de Maria 
 

Vespre (festiva), 20 h.- Esposos Antonio Pastor i Margarita; Oleguer Boloix  
 

Diumenge dia 21.- DIUMENGE 12 DE DURANT L’ANY. Sant Lluís Gonzaga. 
 

9 h.-  Lluïsa Bosquet, espòs Pere i fill Lluís. 
        Esposos Joan Marcè i Pepi , i família. 
  

12:30 h.-    Lluís Costa i Catarina Ubach.  
        Esposos Isidre Prats i Maria Almirall.  
        Maria Poch (11è aniversari). 
 

Dilluns dia 22.- Sant Paulí de Nola, bisbe. 
Vespre, 20 h.- Juanita Puigdomènech (17è aniversari) i espòs Josep Pi. 
 

Dimarts dia 23.- Sant Jacob, patriarca. 
Matí, 9 h.- Família Martí Tuset. 
Vespre, 20 h.- Joan Rusinés.  
 

Dimecres dia 24 .- Nativitat de Sant Joan Baptista 
Matí, 12 h.!!!- Joan Pastor i esposa Eulàlia; Joan Mèlich i fill Joan. 
Vespre, 20 h.- Joan Torredemer i esposa Montserrat. 
              Jaume Romagosa i esposa Lola Sàbat. 
              Joan Boltà i esposa Maria. 
 

Dijous dia 25.- Sant Guillem, ermità. 
Matí, 9 h.- Francesc Ribas i Assumpció Aymerich. 
Vespre, 20 h.-  Missa 
 
Divendres dia 26.- Sant Pelai, màrtir.  
Matí, 9 h.- Vicenç Costa Juncadella 
Vespre, 20 h.- Missa 
 

Dissabte dia 27.- Sant Ciril, bisbe doctor de l’Església. 
 

Vespre (festiva), 20 h.- Roser Munné. 
  Pels difunts de St. Vicenç, morts durant la pandèmia. 
  Pels difunts de la generació 1944-1945 de Sant Vicenç. 
  Acció de gràcies pels 51 anys casament Joan i Ma Teresa. 
 

Diumenge dia 28.- DIUMENGE 13 DE DURANT L’ANY.  
 

9 h.- Miquel Via i esposa Dolors i filla Mª Rosa; Joan Saperas i esposa Benita. 
       Antonia, Antonio i Lluis Tudela. 
 
12:30 h.- Jaume Sàbat, Leonor Font i fill Lluís. 
     Climent Ubach i Anna Rovira. 
 

 



a missa: escolans, catequistes, nens amb les seves famílies, joves, 
adults...  Contemplem com va tornant la vida normal. Només cal veure 
la plaça de l’església i el seu bullici, a segons quines hores, a vegades 
massa imprudent. Però si respectem les normes i som responsables cal 
anar entrant a la nova normalitat. Si havíem convidat abans al 
confinament, ara invitem a la represa. 

Mn. Antoni Roca 
  

 

 
 

✓ CASAL D’ESTIU FLOR DE NEU  
Del 22 de juny al 31 de juliol, als Salesians Sant Vicenç. 
Títol: els Jocs Olímpics. 
Edats: dels 3 als 16 anys. 
Per més informació: casal.flordeneu@gmail.com 
 

✓ CONDOLENÇA 
La donem als familiars d’Isabel Cabrera Bocanegra, que morí el 
passat 18 de juny, a l’edat de 53 anys. Que el Señor la tenga en su 
gloria. 
 

✓ DIMECRES, 24 DE JUNY: 
FESTA DEL NAIXEMENT DE SANT JOAN BAPTISTA 

        Misses: 12,00 h i 20,00 h. 
 

✓ SUPRESSIÓ DE LA PEREGRINACIÓ A LOURDES 
Cada any per aquestes dates l’Hospitalitat de la Mare de Déu de 
Lourdes organitzava la Peregrinació a Lourdes amb els malalts. 
Aquest any estava prevista pels dies 25, 26, 27, 28 i 29 de juny. La 
situació sanitària que estem vivint ha portat a la supressió d’aquesta 
tradicional Peregrinació i esperar que la que s’organitza, també cada 
any, a finals de setembre pugui celebrar-se. Nosaltres, com a 
parròquia no hi podrem anar, donat que s’escau en els dies de la 
nostra Romeria a Montserrat, que esperem es pugui dur a terme. 
  

✓ HEM CELEBRAR SANT ANTONI DE PÀDUA 
Malgrat les restriccions pròpies del confinament, el dia 13 férem 
memòria de Sant Antoni, patró dels paletes i també la meva 
onomàstica. 

  Agraeixo les mostres d’afecte i generositat de la feligresia i de tots  
  aquells que, d’una manera o altra, m’heu fet arribar la vostra  
  felicitació.   MOLTES GRÀCIES! 
 

 
 

✓ RESULTAT COL·LECTA DE CORPUS PER CÀRITAS DIOCESANA:  

1.510,00 €!!!. Moltes gràcies per la vostra generositat! 
 

 

EL REPTE DEL DOLOR 
 

Aquesta setmana la premsa es feia ressò d’una notícia que 

compartia espai amb les del co-vid: el tècnic navarrès Juan Carlos Unzué 

anunciava que patia la malaltia de l’ELA, una malaltia degenerativa, que no 

té ni tractament ni cura. Una paràlisi muscular progressiva va deixant el 

malalt completament paralitzat. A diferència de l’Alzheimer, la ment del 

pacient es manté activa i lúcida. 

En contra del que es podria esperar, Unzué va fer la seva declaració 

de manera serena, amb una gran enteresa: “Us puc assegurar que ho porto 

bé. Estic fort mentalment per conviure amb aquesta difícil malaltia”.  

Jo coneixia de prop la malaltia de l’ELA perquè un amic meu, de 

Santiago de Xile, la pateix des de fa uns anys. En aquest moment ja té 

paralitzat tot el cos. Però ell també ho viu amb una gran enteresa. El xoc 

que va patir quan va saber que tenia la malaltia el va portar a apropar-se 

novament a la fe, de la que s’havia refredat feia uns anys, i ara la fe l’ajuda 

a encarar la malaltia amb un coratge extraordinari. 

Un amic comú que també és xilè i que el visita de manera regular 

me’n parla. Al començament, l’anaven a veure per donar-li ànims, però 

sempre sortien de casa seva amb el sentiment que era ell qui els havia 

donat ànims. Des de llavors aquesta experiència es va repetint setmana a 

setmana, cada vegada que el van a veure. És realment impressionant. 

Hi he estat pensant molt aquests dies. Com a cristià sento que des 

del co-vid fins a l’ELA, totes les situacions de dolor son una prova, un repte, 

una oportunitat per posar-nos en mans de Déu. I el testimoni dels que ho 

encaren amb aquest bon esperit s’uneix al testimoni que va donar Jesús 

enfront del dolor. Jesús es converteix així en el model extern amb el que 

em vull emmirallar i en el motor intern que m’ajuda a fer front a aquestes 

situacions. 

Joan Ferrés Prats 
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