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Diumenge IV de Quaresma.                       14 DE MARÇ DE 2021. Nº 11 
 

DIUMENGE VINENT, DIA DEL SEMINARI 
 

Pels volts de Sant Josep sempre se’ns demana l’atenció i col·laboració 
econòmica per aquesta realitat que és el Seminari, la institució que vetlla 
per la formació humana, espiritual, teològica i pastoral dels qui estan 
cridats a ser pastors del Poble de Déu. 
És preocupant la manca de vocacions al sacerdoci. D’això ja fa temps, 
però ara, més que mai en sofrim les conseqüències quan veiem que 
costa cobrir parròquies i serveis pastorals. Això fa que anem adaptant 
les possibilitats i la manera d’exercir el ministeri, segons les possibilitats. 
Segur que aquesta carència posa en relleu una cosa positiva: cal que 
laics i laiques assumeixin responsabilitats. Caldrà “desclericalitzar” les 
parròquies, a favor d’un poble de Déu on tots siguem més protagonistes. 
Segur que també sorgirà més la identitat pròpia del capellà, no com 
aquell “que ho fa tot”, que “ho ha de dirigir tot”, que “en tot ha de posar 
el nas”, que “tot ha de passar per ell”... La figura del prevere 
acompanyant, animant, proclamant la Paraula de Déu, explicant-la i 
servir els sagraments és allò que configura el sacerdoci. 
Preguem perquè des del Seminari els nostres futurs capellans puguin 
ser, com diu el lema d’enguany, “Pare i germà, com Sant Josep” 
 

Mn. Anton Roca  
 

 
 
 

Plaça de Sant Jordi, 4-6                                                                 Telf. 93 656 02 01 
08620 Sant Vicenç dels Horts                           Bisbat de Sant Feliu de Llobregat 
www.vidaparroquia l . cat                santvicenc685@bisbatsantfe l iu.cat  

 

 

 

INTENCIONS  DE  PREGÀRIA EN LES MISSES 
 

 
Dissabte dia 13.- Sant Salomó. 
Vespre (festiva).- missa 
 

Diumenge dia 14.-  IV de Quaresma.- Santa Florentina    
9 h.-                       missa 
12:30 h.-               Pere Roig, Mercè Roig i fills Martí i Montserrat; 
      Esposos Josep Costa i Rosa Tuset Boloix; 
      Esposos Pere Perals i Angelina Muñoz; 
      Montserrat Tres Ferrés (1er. mes) 
Dilluns dia 15.- Santa Madrona verge i màrtir. 
Vespre, 20 h.-    missa  
 

Dimarts dia 16 .- Sant Agapit, bisbe de Ràvenna. Sant Abraham ermità. 
Matí, 9 h.-            missa 
Vespre, 20 h.-      missa 
 

Dimecres dia 17.- Sant Patrici bisbe i evangelitzador d’Irlanda. 
Matí, 9 h.-             missa 
Vespre, 20 h.-      Esposos Pere Bosch,  Lluïsa Busquet i fill Lluis 
 

Dijous dia 18 .- Sant Ciril de Jerusalem, bisbe i doctor de l’Església.  
Matí, 9 h.-             Jaume Amigó Tuset 
      Maria Amigó Tuset 
      Ramon Sanou i familia 
Vespre, 20 h. -     Celebració Diaconal 
 

Divendres dia 19 .- Sant Josep, espòs de Maria 
Matí, 9 h.-              Josep Martí Solanes Yherla (sant) 
                                 Esposos Joan Marcè i Pepita Munné i família 
Vespre, 20 h.-        Josep Mestre Casanelles 
        Josep Ferrés i Dolors Prats 
           Josep Mª Aymerich Costa 
                     Josep Baqués i fill Joan 
 

Dissabte dia 20 .- Sant Ambròs de Siena, religiós dominicà. 
Vespre (festiva), 20 h.-  Antonio Pastor, Margarita Mayor i Oleguer Boloix 
        Engràcia Sagristà (3er.aniversari) i espòs Miquel Font 
        Difunts Famílies Mèlich-Oriol. 
        Francesc Esteve (28 anys), esposa Lola i filla Rosita  
 

Diumenge dia 21 .- 5è de Quaresma 
9 h.-      Josep Martí Solanes Yherla . 
       M. Teresa  Prat Costa (17è a.) i espòs Josep Escofet.   
       

12:30 h.-   Esposos Isidre Prats i Maria Almirall 
 

 



 
NOU RECTOR A SANT ANTONI DE PÀDUA, DE LA VINYALA 
El Sr. Bisbe, degut al traspàs del molt enyorat P. Faustí Gutiérrez 
(a.c.s.), ha nomenat rector d’aquesta parròquia Mn. Ramon Maria 
Vila Morera, adscrit a la parròquia de St. Antoni Mª Claret de Sant 
Boi i ara nou rector de la Vinyala. Aquest diumenge, el Sr. Bisbe 
presidirà a la parròquia, la seva presa de possessió a les 11 h.  
Des d’aquí li donem una cordial benvinguda i li desitgem un fructuós 
treball pastoral entre nosaltres.  
 També és moment d’agrair la presència de tants anys dels salesians, 
que encara continuaran presents a través del col·legi Salesians, però 
que deixen la parròquia, també tants anys regida per ells. Una 
pregària especial pel P. Faustí, i desitjar que el P. Ramon Cusidó, fins 
ara vicari de l’esmentada parròquia es recuperi ben aviat, ara que per 
fi ha sortit de l’hospital. De moment es refà a la residència salesiana 
Martí Codolar. 
 

 

 
 

 DIVENDRES, DIA 19: FESTA DE SANT JOSEP 
Hi haurà missa a les 9,00h. i a les 20,00h. 
 

 COL·LECTA PEL SEMINARI:  
Es farà en les misses del proper cap de setmana. Siguem agraïts a 
aquesta institució que tantes vegades ens ha enviat seminaristes a 
col·laborar en la parròquia. Valorem molt la presència, del 
seminarista Josep Sellarés que ara està entre nosaltres. Endavant i 
ànims. 
 

 EXPOSICIÓ DE SETMANA SANTA 2021 
Enguany, degut a les restriccions i la situació actual, des del Cos de 
Portants celebrarem la Setmana Santa d’una altra manera però amb 
el mateix esperit. Us convidem a assistir a l’exposició que hem 
preparat amb els passos i objectes protagonistes de cada any. 
L’entrada és gratuïta. 

 Del 29 de març al 9 d'abril.  Inauguració: 29 de març 
a les 18h. 

 Del 30 de març a l’1 d’abril: 10 a 13h i 17 a 20h. 
 2 d’abril: 10 a 21h. 

 3, 4 i 5 d’abril: 11 a 13h i 17 a 20h. 
 6 al 9 d’abril: 10 a 13h i 15 a 17h (escoles), 17 a 20h 

(públic). 

 
 

QUARESMA: LLUM I PAU 

Meditant l’evangeli d’aquest cap de setmana, m’he adonat que hi ha 
moltes coincidències amb un fragment de l’evangeli de Lluc al que tinc una 
devoció especial.  

Em refereixo a uns versets del càntic de Zacaries, un càntic que 
l’evangeli de Lluc situa a la infància de Jesús: “Per l’amor entranyable del 
nostre Déu, ens visitarà un sol que ve del cel, per il·luminar els qui viuen a 
la fosca, a les ombres de la mort, i guiar els nostres passos per camins de 
pau” (Lc 1, 78-79). 

Fixeu-vos en les coincidències que hi ha entre aquests versets i 
l’evangeli d’aquest cap de setmana. L’evangelista Joan també parla que 
Jesús és una manifestació de l’amor de Déu: “Déu ha estimat tant el món 
que li ha donat el seu Fill únic” (Jn 3, 16). Se’ns diu també que Jesús és la 
llum: “La llum ha vingut al món” (Jn 3, 19). També se’ns fa prendre 
consciència que de vegades vivim a la fosca: “Els homes s’han estimat més 
la fosca que la llum” (Jn 3, 19). I, finalment, se’ns parla que només si 
acollim la llum tindrem una vida plena: “Perquè tots els qui creuen tinguin 
en ell vida eterna” (Jn 3, 16). 

En aquests dos fragments dels evangelis de Joan i de Lluc es 
repeteixen, doncs, uns quants conceptes fonamentals de la fe cristiana. En 
tots dos casos es fa una veritable catequesi, una catequesi molt adient per 
al temps de Quaresma.  
Se’ns recorda, per una banda, que en alguns aspectes de la nostra vida 
vivim a la fosca i, per altra, que Déu ens estima i que, per demostrar-ho, 
ens envia Jesús, que és la llum del món. I que només si acollim la llum de 
Crist, entrarem a la vida plena, transitarem per camins de pau. 

En temps de Quaresma, en el marc d’una crida a la conversió, ens 
ho podem plantejar també a l’inrevés: si no tenim vida plena, si no estem 
en pau amb Déu, amb els altres i amb nosaltres mateixos, és senyal que 
estem a la fosca i que, en conseqüència, necessitem convertir-nos, obrir-
nos al Déu que ens estima, perquè la llum de Crist, la llum de la Pasqua, 
penetri a les nostres vides.  

Joan Ferrés Prats 
 

 


