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Diumenge 15 de durant l’any.                12 DE JULIOL DE 2020. Nº 28           
 

UNA FESTA MAJOR D’ESTIU ESPECIAL 
 

El proper cap de setmana és la nostra Festa Major. L’Ajuntament 
va aprovar per decret la suspensió de tots els actes institucionals 
públics, festes i concentracions que estaven previstos fins al 31 de 
juliol. Això afecta a qualsevol esdeveniment, sigui a l’espai públic 
o en instal·lacions municipals (equipaments, dependències, etc.), 
incloses les festes de barris, les revetlles i la festa major d’estiu. 
La decisió s’ha pres de manera consensuada amb la taula de 
cultura i la de barris. 
Aquesta decisió té una dimensió de precaució enfront de la real 

possibilitat de contagis que sovint poden tenir lloc en trobades 
grans, en festes, valls, espectacles... 
La suspensió fa referència a actes i espais en la via pública i locals 

municipals. 
La missa de Festa Major, el dilluns, dia 20, a les 12 del migdia se 

celebrarà, doncs, amb la solemnitat corresponent, sempre mirant 
de complir les normes sanitàries: neteja de mans, mascareta i 
mirant de guardar distàncies... 
Enguany l’homilia la predicarà Mn. Ramon Bosch Vendrell, fill del 

poble, Delegat episcopal de Càritas Diocesana del nostre bisbat, 
fins ara rector de Santa Maria de Piera i nomenat recentment 
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INTENCIONS  DE  PREGÀRIA EN LES MISSES 
 

Dissabte dia 11.- Sant Benet  
Vespre (festiva), 20 h.- Difunts família Mèlich Oriol. 
      Rosa Muñoz (4rt. Mes)  
 

Diumenge dia 12.- DIUMENGE 15 DE DURANT L’ANY 
9 h.- Difunts família Planas Tuset. 
12:30 h.- Asunción Hernández Soto.   
  
Dilluns dia  13.- Sant Enric  
Vespre, 20 h.- Funeral de Josep Vila Noguera. 
 
Dimarts dia 14.- Sant Camil de Lel·lis  
Matí, 9 h.- Enric Perals Aymerich i germans. 
Vespre, 20 h.- Celebració Paraula i Comunió, amb diaca. 
 
Dimecres dia  15.- Sant Bonaventura 
Matí, 9 h.- Enric Perals Aymerich. 
        Josep Mª Aymerich i Maria Llinàs. 
Vespre, 20 h.- Funeral de Mercè Famada Vilarrasa, mare del Dr. Joan 
               Carbonés. 
 

Dijous dia 16.- Mare de Déu del Carme. 
Matí, 9 h.- Esposos Josep Nicolau i Maria López. 
Vespre, 20 h.- Celebració Paraula i Comunió, amb diaca. 
 
Divendres dia 17.- Sant Aleix 
Matí, 9 h.- Missa 
Vespre, 20 h.- Funeral d’Oleguer Boloix Casas. 
 
Dissabte dia 18.- Santa Marina 
 

Vespre (festiva), 20 h.- Eudald Sabaté Miret. 
      Miquel Belmonte Mesquita (6è aniversari). 
 
Diumenge dia 19.- DIUMENGE 16 DE DURANT L’ANY. 
9 h.- Carme Parés i espòs Vicenç. 
12:30 h.- Roser Munné. 
      Antonio Costa i Magdalena Prats i família. 
 

 

 



rector de la parròquia de Santa Eulàlia d’Esparraguera i de la 
parròquia de Sant Pere de Monistrol de Montserrat. 
També ens acompanyarà l’Orfeó Vicentí del Centre Catòlic. 
Serà una celebració dels copatrons Sants Venust i Exuperanci ben 

“especial”. Entre la tristor i l’esperança, la festa i el dol. El record 
dels vius, però també dels qui ens han deixat. Acollirem el 
testimoni dels nostres màrtirs, la fe dels quals els va enfortir en 
les tribulacions com també ens ha d’enfortir a nosaltres. 

BONA FESTA MAJOR! 
Mn. Antoni Roca. 

 
 

 
 

 DIJOUS, DIA 16, FESTA DE LA MARE DE DÉU DEL CARME  
Missa a les 9 del matí. A les 8 del vespre: Celebració de la Paraula-
Comunió. 
 

 MISSES FUNERALS 
 

+ 
PREGUEM PER 

MERCÈ FAMADA I VILARRASA, 
mare del Dr. Joan Carbonés 

que morí el passat 30 de maig, a l’edat de 102 anys. 
Preguem per ella i donem gràcies per la seva llarga vida entre 

nosaltres. 
MISSA FUNERAL: DIMECRES, 15 DE JULIOL, A LES 20 H. 

 
 

+ 
PREGUEM PER 

OLEGUER BOLOIX I CASAS, 
que morí el passat 17 d’abril, a l’edat de 83 anys. 

Recordem-lo amb el seu arrelament al nostre poble 
 i preguem per ell. 

MISSA FUNERAL: DIVENDRES, 17 DE JULIOL, A LES 20 H. 

 

SANT CRISTÒFOL 
 
Divendres passat va ser la festa de sant Cristòfol, un nom que avui 

no és gaire freqüent i que etimològicament vol dir “portador de Crist”. 

És un sant amb una llegenda singular. Segons la llegenda, a l’inici es 

deia Rèprobe. 

Vivia a la Palestina del segle III. Era un home gegantí que volia servir 

la persona més poderosa de la Terra. Al començament va servir un 

rei, però de seguida s’adonà que a aquest li tremolaven les cames 

quan sentia anomenar el Diable. Llavors es va posar al servei del 

Diable, però aviat va descobrir que aquest fugia cada vegada que 

veia una creu. Aleshores va decidir que es dedicaria a servir a Crist. 

Un ermità li va dir que la millor manera de servir a Crist era ajudar la 

gent a traspassar, a coll, un riu cabalós on s’havia ofegat molta gent. 

El gegant s’hi va posar. Es carregava la gent a les espatlles i, xino-

xano, els ajudava a travessar el riu. 

Una nit de llamps i trons un nen li va demanar si el podria ajudar e 

creuar el riu. Rèprobe ho va fer. De sobte el nen pesava més que el 

plom. “Peses més que el món sencer”, li digué el gegant. I el nen 

respongué: “Peso com el món perquè sóc el rei del món, a qui tu has 

servit en aquest ofici”. El nen es va esvair i el gegant va veure com 

el bastó amb el que s’ajudava, i que havia clavat al terra, havia arrelat 

i estava florint. Per això des d’aleshores sant Cristòfor és representat 

amb el nen Jesús a la seva espatlla i sostenint amb la mà dreta un 

arbre amb tot el seu brancatge.  

Trobo que és una llegenda molt maca i molt oportuna, perquè els 

cristians estem cridats a ser “cristòfols”, “portadors de Crist”. Sabem 

que ho som quan ajudem els altres a superar obstacles, quan els 

acompanyem a fer camí en les adversitats. Només llavors servim al 

més poderós i la nostra vida comença a florir. 

Joan Ferrés Prats 


