
 

 

DISSABTE, DIA 15, FESTA DE SANT ISIDRE LLAURADOR: 

Preguem pel món de la pagesia! 

Parròquia de Sant Vicenç Màrtir 

 

 

         

       Parròquia Sant Vicenç, màrtir                                  @vidaparroquial  

Per fer donatius a la Parròquia a través de Bizum, indicar codi ONG 02752 

 

 

Diumenge VI de Pasqua.                           09 DE MAIG DE 2021. Nº 19 
 

DECLARACIÓ DE RENDA: POSEU LA 

“CREUETA” (X) A FAVOR DE L’ESGLÉSIA 
 

Dono les gràcies a Mn. Anton per cedir-me aquest espai i poder dirigir-me 

a tots vosaltres.  

Quan parlem de diners és fàcil que se’ns faci farragós i potser a algú se li 

escapi interiorment “ja tornen a demanar diners...”.  

Hem de ser conscients i no està de més recordar-ho, que el sosteniment 

de l’Església és cosa nostra. De tothom, sempre en funció de les nostres  

possibilitats. 

L’Església sigui parroquial, diocesana o universal sempre té necessitats. 

Si ho comparem a les necessitats d’una família serà més entenedor. 

Sempre surten imprevistos que cal atendre i despeses a les quals fer front. 

Avui però, només vull remarcar un gest, petit, però important. Tan senzill 

com marcar la CREUETA (X) en fer la Declaració de Renda, en l’apartat 

“Ajuda a l’Església Catòlica”. I també, perquè no es contradiuen i no es 

fan nosa l’una a l’altra, allà on posa “Ajuda a Fins Socials”. 

L’Església, encara que es digui de manera ignorant o interessada, no rep 

diners de l’Estat. Només rep allò que, fidels i no fidels, indiquen en la seva 

Declaració de Renda en marcar la casella que us he dit abans i que 

representa un O,7%  dels seus impostos pagats. 

Tot i que es pot millorar, el gruix dels ingressos provinents de la nostra 

Diòcesi pel que fa al 2020 i que representa un 44,89% de les seves 

necessitats prové de les aportacions dels fidels i el que rep de l’Estat via 

CREUETA EL 19,48%. La resta, un 35,65 prové d’activitats econòmiques, 
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INTENCIONS  DE  PREGÀRIA EN LES MISSES 
 

Dissabte dia 8.- Sant Mare de Déu dels desemparats. Sant Víctor de Milan.  
Vespre (festiva), 20 h.- Pels malalts. 
 

Diumenge dia 9.- DIUMENGE VI  DE PASQUA  
9 h.- Assumpció Pauné Casasampere (+7.05.2021) 
12:30 h.- Esposos Joan (17è aniversari) i Montserrat, i filla Auxili. 
 

Dilluns dia 10.- Sant Joan d’Àvila, prevere, apòstol d’Andalusia, doctor de 
l’Església. 
Vespre, 20 h.- Felip Roig (14 aniv.). 
             Merceneta Potrony Ribas (1 mes) 
 

Dimarts dia 11.- Sant Anastasi, màrtir, patró de Lleida. Sant Ponç, bisbe.  
Matí, 9 h.-  Francesc Ribas Badosa./ Montserrat Perals Aymerich. 
Vespre, 20 h.- Difunts família Esteva./  
             Esposos Pere López (9è. aniv.) i Montserrat Aymerich 
 

Dimecres dia 12.- Sants Nereu i Aquileu, soldats màrtirs. Sant Pancràs, mr. 
Matí, 9 h.-  Francesc Ribas Ferrés 
Vespre, 20 h.- Jaume Quintana (6è. aniv.) i difunts Quintana Mendia. 
 

Dijous dia 13.- Mare de Déu de Fàtima. Sant Pere Regalat, religiós 
franciscà.  
Matí, 9 h.-  Difunts família Badosa Ruestas 
Vespre, 20 h..- Celebració Paraula i Comunió. 
 

Divendres dia 14.- Sant Matias, apòstol. Santa Gemma Galgani, verge. 
Matí, 9 h.- Difunts família Aymerich Castellví 
Vespre, 20 h.- Dif. Àngel Cuadrado Valls (1r. aniversari) 
 

Dissabte dia 15.- Sant Isidre,  llaurador. Santa Joana de Lestonac, religiosa  
viuda, fundadora de la Companyia de Maria. 
Primeres Comunions: Difunts Prats Aymerich 
Vespre (festiva), 20 h.- Esposos Julià Ferrés i Isabel i filla Anna.  
   Esposos Josep Parés i Vicenta Cuyàs 
 

Diumenge dia 16.- SOLEMNITAT DE L’ASCENSIÓ DEL SENYOR. Sant 
Honorat, bisbe.  
9 h.-  Josep Mª Aymerich 
12:30 h.- Esposos Isidre Prats i Maria Almirall. Esposos Genís Puig i Maria 
Mompart 
 

 



subvencions, ingressos financers, arrendaments, etc. que acostuma a ser 

variable. Per això és important marcar l’esmentada creueta en el lloc on 

s’indica en fer la  Declaració de Renda. 

Si teniu curiositat en l’annex que acompanya el Full Dominical d’aquest 

diumenge hi podreu veure les dades econòmiques pel que fa al conjunt 

dels tres bisbats que conformen la Província Eclesiàstica de Barcelona 

(Barcelona, Terrassa i Sant Feliu de LL). Ja veureu que estem en línia o 

promig. També hi podreu veure les desgravacions que s’hi poden obtenir. 

Són desgravacions que també es donen en altres camps.  

Aquest escrit es complementa amb el que surt publicat en el Full Extra i 

que signem els tres Ecònoms de la Província Eclesiàstica de Barcelona. 

Gràcies per la vostra atenció. Ah!, i penseu en la CREUETA. 
 

Mn. Rafael Galofré Casas, DP. Ecònom del Bisbat de Sant Feliu. 
 

 
 

 MINISTERI DE LECTOR 
En Josep Sellarés, el nostre seminarista, rebé el ministeri de Lector, 
dimecres passat, al Seminari de Barcelona, juntament amb dos 
companys seminaristes. També, d’altres dos reberen el ministeri de 
l’acolitat. Són passos en el camí vers l’ordenació de diaca i prevere. 
Rebre el Lectorat de mans del bisbe és recordar que el cristià –i el 
que camina cap el sacerdoci- es va configurant a la imatge de Crist 
a través de la Paraula de Déu, la qual acollim amb fe al nostre cor i 
després la proclamarem i predicarem a través del ministeri. 
Moltes felicitats i ànims, Josep, en aquest pas cap el sacerdoci.  
 

 CADA DIA (MENYS DIUMENGES) EN EL MES DE MAIG: 
Rosari i mes de Maria a 2/4 de 8 del vespre. Després, a les 8: 
Eucaristia. 
 

 BAPTISMES: BENVINGUTS A L’ESGLÉSIA DE DÉU! 

Dia 8 de maig: Gorka Moreno Monllaó i Pol Martín Roig. 
Dia 9 de maig: Pablo Pérez Bosch. 
 

 ESPAI DE PREGÀRIA: Aquest dilluns, dia 10, a les 7,15 p. m 
Exposició del Santíssim. Invocarem en aquest darrer tram pasqual, 
l’Esperit Sant, el gran do de Jesús ressuscitat. 

 

 COMENCEN LES PRIMERES COMUNIONS 
Dissabte vinent, i durant els tres dissabtes següents tindran lloc les 
Primeres Comunions. 

Es repartiran les entrades al temple a cada família, per assegurar el 
compliment de les normes sanitàries pel que fa a l’aforament (50%). 
  

 OBRES AL TEMPLE 
La revisió dels arquitectes ha portat a precintar aquells llocs on hi 
ha veritable perill. A més de les capelles indicades, s’ha precintat 
també l’accés al Cau, per la degradació progressiva dels seus 
elements estructurals. Ara caldrà esperar el nou pressupost... 

 

 

LA XARXA DE DÉU 

La paraula xarxa és una de les que millor expressen el que 
representa el progrés avui. Internet, l’invent contemporani més potent, és 
una xarxa de xarxes. Si ens hi connectem, ens facilita l’accés a tots els 
coneixements generats fins ara, ens permet entrar en contacte amb les 
persones que estimem, ens ofereix noves formes de treball, de cultura, 
d’aprenentatge, de relació i d’entreteniment. Per això la bretxa digital és 
tan dura, perquè els qui no s’hi poden connectar perden moltes 
oportunitats. 

A les darreres dècades s’ha descobert que el cervell també funciona 
com una xarxa i que extraiem el millor de nosaltres mateixos si fem xarxa 
cap endins, connectant l’inconscient amb la consciència i la raó amb 
l’emoció, i cap enfora, connectant el nostre cervell amb el dels altres. 

Doncs bé, trobo que a l’evangeli d’aquest cap de setmana Jesús ens 
convida a entrar en una nova xarxa, una xarxa superior, la xarxa de Déu. 
Si connectem amb Jesús, entrem en contacte amb el Pare, i tots dos ens 
fan entrar en una nova dimensió, en un món de nous coneixements (“Us 
he dit amics perquè us he fet conèixer tot allò que he sentit del meu Pare”) 
i sobretot en el món d’un nou amor (“Tal com el Pare m’estima, també jo 
us estimo a vosaltres. Manteniu-vos en el meu amor”). 

Rebre aquests coneixements i connectar amb aquest amor ens 
transforma com a persones (“Us he dit tot això perquè la meva joia sigui 
també la vostra, i la vostra joia sigui completa”) i ens permet donar fruits 
(“Que us estimeu els uns als altres tal com jo us he estimat”). 

Demano a Déu que no sigui víctima de la bretxa espiritual, que no em 
manqui mai el wi-fi per viure connectat amb Ell a través d’aquesta xarxa. 
Només podré fer xarxa d’amor amb els altres si primer faig xarxa d’amor 
amb Ell, si rebo l’amor que Ell rep del Pare. 

 

Joan Ferrés Prats 



 


