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Diumenge  23 de durant l’any.         6 DE SETEMBRE  DE 2020. Nº 34           
 

ESTIU I INICI DE CURS 
 

Hem entrat al mes de setembre, després d’un estiu ben peculiar. 
La pandèmia va fent el seu camí i això fa que estiguem molt insegurs 
pel que fa als contagis i amb unes prevencions que marquen molt la 
nostra vida més quotidiana: la mascareta, les distàncies, els viatges, la 
vida social... 

També la vida eclesial i de les parròquies se’n ressent. Es torna a 
restringir el personal pel que fa als actes de culte... Tornem al 33 % de 
l’aforament... La por al contagi retreu a moltes persones –no només 
grans- a venir a les celebracions. Tenim les Primeres Comunions 
preparades pel mes d’octubre i tenim els nostres interrogants...  No 
podem fer reunions de més de 10 persones, la romeria amb les seves 
limitacions, etc. 

No obstant el curs començarà. Podrem fer més o menys, però el 
Senyor ens crida a sembrar, a conrear la terra, a tirar les xarxes en 
temps de bonança i en temps de tempesta. I no ens queda altra cosa 
que dir com Pere: “Senyor, ens hi hem escarrassat tota la nit i no hem 
agafat res, però perquè tu ho dius, calaré les xarxes” (Lc 5, 5). Amb 
aquesta actitud confiada comencem el nou curs. 
 

Mn. Antoni Roca 
 

 

AVUI, A LA MISSA DE LES 12,30 h.:  
VOT DE POBLE A SANT ROC, amb la participació de l’Orfeó 
Vicentí i distribució dels panets de Sant Roc. 
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INTENCIONS  DE  PREGÀRIA EN LES MISSES 
 

Dissabte dia 5.- Mare de Déu de la Cinta. Santes Obdúlia i Teresa 
   de Calcuta. 

Vespre (festiva), 20 h..-  Difunts família Torredemer–Roig. 
       Josep Mª Gil i Oleguer Boloix (capelletes Mª Auxiliadora). 
          Eugeni Andreu (6è. aniversari) 

 

Diumenge dia 6.- DIUMENGE XXIII DE DURANT L’ANY. 
  9:00 h.-  Conxita Casas i Anton Galofré.                    
 

  12:30 h.- MISSA VOT DE POBLE A SANT ROC 
      Acció de gràcies per 50è. aniv de casament de 
                               Vicenç Mèlich i Frasina Prats i familiars difunts. 
              Acció de gràcies per 51 aniv. Casament. 

Dilluns dia  7.- Sant Albí, bisbe; santa Regina, vg. I mr.; Santa Judit. 
Vespre, 20 h.- Dif. Família Prat Salvans                                    
 

Dimarts dia 8.- Nativitat De la Mare de Déu. Mare de Déu trobades: 
Núria, Meritxell...  
Matí, 9 h.- Acció de gràcies per 50è. aniversari de casament i pels difunts 
família Font- Parés i Pastor-Font 
Vespre, 20 h..-  Rocío Agudo Borrachero (+27 agost):funeral.                         
 

Dimecres dia  9.- Sant Pere Claver, jesuïta: Mare de Déu del Claustre.  
Matí, 9 h.- Joan Sánchez Aguilera 
Vespre, 20 h..- Missa 
 

Dijous dia 10.- Beat Domènec Castellet Vinyals. 
Matí, 9 h.- Joan Sánchez Aguilera 
Vespre, 20 h..- Encarnació Rovira (de les seves amigues) 
 
Divendres dia 11.- Santa Teodora Alexandrina, penitent  
Matí 9 h.- Missa 
Vespre: en ser festiu, no hi ha missa 
 

Dissabte dia 12.- Santíssim Nom de Maria.  
Vespre (festiva), 20 h..-    MISSA FESTA PORTANTS DEL SANT CRIST. 
                        Rosa Muñoz Almirall. 
       Josep Mata i esposa 
       Genís Sánchez i esposa                                         
 

Diumenge dia 13.- DIUMENGE 24 DE DURANT L’ANY 
9 h.-     Missa.        
12:30 h.-   Missa.    
 

 

 



 
 

 DIMARTS VINENT, DIA 8 DE SETEMBRE:  
NATIVITAT DE LA MARE DE DÉU. Les Mares de Déu trobades.  
missa a les 9 del matí i a les 8 del vespre.. 
 

 DIVENDRES, 11 DE SETEMBRE: 
Per ser festa civil, la Diada Nacional de Catalunya, només hi haurà 
missa a les 9 del matí. 

  

 DIFUNTS EN EL MES D’AGOST 
Antonia Campaña Caballero. Morí el dia 13 a l’edat de 80 anys. 
María Rosario Martínez Pérez. Morí el dia 20, a l’edat de 76 
anys. 
Manuel Guerrero del Puerto. Morí el dia 21 a l’edat de 82 anys. 
Rocío Agudo Borrachero. Morí el dia 27 a l’edat de 71 anys. 

   Que descansin en la pau del Senyor. 
 

 BAPTISMES D’ENÇÀ DEL 25 DE JULIOL  
- 25 de juliol: Noa Herranz Jiménez 
- 8 d’agost: Izan Expósito García i Kendall-Beatriz López 

Gamarra. 
- Dia 29: Ares-Matías Didio Triviño i Jaume Torredemer 

Aymerich. 
 

              La comunitat cristiana us rep amb molta alegria! Per molts anys, 
              pares! 
 

 CASAMENTS EN EL MES DE SETEMBRE 
Dia 5: Francesc Gavino Vadell nascut a Felanitx (Mallorca) amb 
Laura Munuera San Nicolás, de l’Hospitalet de Llobregat.Tots dos 
veïns de Sant Vicenç dels Horts. 

 Dia 12: Raul Ginés Giménez, nascut a Barcelona i Desirée Arenas 
       Blázquez, nascuda a Sant Vicenç dels Horts. Tots dos veïns de Sant 
      Vicenç dels Horts. 
  

      Que el Senyor beneeixi el seu amor! 
 

 89è. ROMIATGE A MONTSERRAT: 25, 26 i 27 DE SETEMBRE 
Aquesta setmana és definitiva per apuntar-se a cel·les, autocar i 
dinar. Segons resposta, es fixaran les activitats de la Romeria. Els 
qui vulguin assistir a la missa conventual del diumenge (11 h.) cal 
que ho diguin per tenir la invitació per assistir-hi. 

 DISSABTE VINENT: DIADA DELS PORTANTS DEL SANT CRIST 
Enguany s’avança al dissabte, dia 12, amb la MISSA a les 20 h.  
A continuació, a les 21 h. a la plaça de la Vila, CONCERT a càrrec de 
l’Associació musical Pau Casals, la qual oferirà un repertori de Bandes 
Sonores. 

 Tots hi sou convidats! 
 

 

ALIMENTAR VALORS 

Permeteu-me que aquesta vegada faci la meva reflexió a partir 
d’una experiència personal. Aquest estiu he hagut de caminar amb crosses 
durant un mes, degut a un problema al turmell. Els primers dies m’ho vaig 
passar malament, no només per la dificultat de fer anar aquells estris, sinó 
també veient a casa que tothom anava més de bòlit que de costum, perquè 
jo no podia col·laborar en les feines domèstiques. 

Aquest malestar, però, es va anar diluint, fins al punt que, tres o 
quatre dies abans de la data en què havia d’abandonar les crosses, em vaig 
descobrir a mi mateix amb un sentiment de molèstia pel fet d’haver de 
tornar a implicar-me en les feines domèstiques. En un mes havia passat del 
dolor per no poder col·laborar al dolor per haver de tornar a col·laborar. 

Aquesta experiència em va fer pensar en el famós conte dels dos 
llops, del que vaig parlar un dia. Un avi li explica al seu net que en el nostre 
interior conviuen de manera conflictiva dos llops, un de bo i un de dolent, 
un que és generós i altruista i un altre que és interessat i egoista. El net li 
pregunta a l’avi: “I quin llop guanya?”. I l’avi li contesta: “Aquell al que 
alimentes més”. 

En el meu cas n’hi va haver prou amb haver alimentat durant un 
mes (encara que fos a la força o a contracor) el llop de la vagància i de la 
ganduleria perquè canviessin els meus sentiments i minvés la meva bona 
disposició a col·laborar. 

Trobo que aquesta reflexió és molt útil per al món de l’educació, 
però també per a la nostra vida personal. Des d’aquest punt de vista, penso 
que a l’inici d’un nou curs la meditació i la pregària són recursos molt 
adients per alimentar el llop bo, una oportunitat per posar les meves 
actituds, els meus sentiments i els meus valors en mans de Déu, per 
demanar-li que els transformi i que, una vegada purificats, m’ajudi a 
enfortir-los i a viure d’acord amb ells.  

Joan Ferrés Prats 


