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Diumenge XII de durant l’any-B.               20 DE JUNY DE 2021. Nº 25 
 

L’ESGLÉSIA DE CRIST, MEVA I NOSTRA (1) 
 

Comencem unes reflexions (quatre) fetes a la nostra diòcesi,  
sobre l’Església. Per què? Avui són molts els catòlics que senten 
una desafecció envers l’Església. En viuen distanciats...Ens cal 
reforçar la nostra  pertinença i coresponsabilitat eclesial. Viure-ho 
com un do i com un repte: convidar-nos a ser protagonistes, 
corresponsables, en la tasca eclesial. 

 

Descobrim que estem en l’Església, som i fem Església de Jesucrist. Amb 

ell com a cap i amb els germans com a membres som, vivim i visualitzem 

davant tothom l’Església Cos de Crist animat pel seu Esperit. Hem de tenir 

molt clar que en aquesta unitat que anomenem Església tots hi som 

necessaris, cadascú hi té el seu lloc i la seva missió, que cal que ocupi i 

acompleixi amb responsabilitat. 

L’Església no és una col·lecció d’individualitats juxtaposades: l’Església és 

una comunió de persones unides a Jesucrist pel baptisme i vinculades entre 

elles per l’Esperit que nodreix la fe, l’esperança i l’amor. En la comunitat de 

l’Església –a tots els nivells: parroquial, arxiprestal, diocesà, universal- la 

responsabilitat de tots i cadascun dels seus membres pren i ha de viure 

l’àmbit de la coresponsabilitat. Som diferents, ocupem llocs i 

responsabilitats distintes, cadascú té la seva personalitat, el seu caràcter, 

el seu saber i les seves carències, i tots tendim a un únic objectiu: edificar 

al Cos de Crist que és l’Església. Per això podem dir –i ho hem de dir amb 
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INTENCIONS  DE  PREGÀRIA EN LES MISSES 
 

Dissabte dia 19.- Sant Romuald, abat fundador dels Camaldulencs.  Sants 
Gervasi i Protasi, màrtirs. 
Vespre (festiva), 20 h.- Josep M. Sanglas. 
   Lluís Parellada Tuset (40 aniv.) i fills Isidre i Lluís. 
   P. Faustí Gutiérrez, SDB 

Núria Prats. 
 

Diumenge dia 20.- DIUMENGE XII DE DURANT L’ANY. Sant Silveri papa i 
Florentina  verge. 
9 h.- Josep M. Aymerich./Vicenç Font (44 aniv.) i esposa Carme. 
12:30 h.-  Difunts família Torres Molina i Prats Casasampere. Vicenç, Núria 
i Carmeta Prats Casasapere/ Antonio Pastor, Margarita Mayor i Oleguer 
Boloix./ Esposos Isidre Prats i Maria Almirall./ Maria Poch Casasampere (11)       
Parròquia Sant Vicenç,   
 

Dilluns dia 21.- Sant Lluís Gonçaga 
Vespre, 20 h.- Lluïsa Bosquet, espòs Pere i fill Lluís./ Lluís Costa i Catarina  
                          Ubach./   Lluís Casanovas Riera. 
 

Dimarts dia 22.- Sant Paulí de Nola. Sants Joan Fisher i Tomàs Moro.  
Matí, 9 h.- Dif. Família Martí Tuset 
Vespre, 20 h.- Joan Baqués Boltà i pare. Joan Josep Giménez. 
  Juanita Puigdomènech (18 aniv.) 
 

Dimecres dia 23.- Sant Zenó màrtir . Santa Agripina verge i màrtir. 
Matí, 9 h.-  Esposos Joan i Pepi i filla Neus. 
Vespre, 20 h.- Celebració Paraula i Comunió 
 

Dijous dia 24.- NAIXEMENT DE SANT JOAN BAPTISTA.  
Matí, 11,00 h.-  Joan Pastor i esposa Eulàlia. 
   Esposos Joan Costa Ubach i Núria Prats Escala  
Vespre, 20 h..- Joan Torredemer i esposa Montserrat. 
   Jaume Romagosa i esposa Lola Sàbat 
   Joan Boltà Nicolau i esposa Maria. 
 

Divendres dia 25.- Sant Guillem de Vercelli, abat . Sant Màxim de Torí. 
Matí, 9 h.-  Núria Prats i espòs Joan 
Vespre, 20 h.- Missa 
 

Dissabte dia 26.- Sant Josepmaria Escrivà de Balaguer.  
Vespre (festiva), 20 h.- Missa 
 

Diumenge dia 27.- DIUMENGE XIII DE DURANT L’ANY. Sant Ciril 
d’Alexandria 
9 h.-  Miquel Via, esposa Dolors i filla Mª Rosa. Joan Saperas i esposa Benita. 
       Esposos Joan Marcè i Pepi Munné i filla Neus. 
12:30 h.-  Avis Castells Roca i Font Mèlich. Esposos Joan Mèlich, Maria Poch 
                  i fill Joan. 
 

 



sinceritat responsable. L’ESGLÉSIA DE CRIST ÉS MEVA I ÉS NOSTRA. 

I com a tal hem de sentir-ho i viure-ho. 

La imatge del cep és molt apta per expressar aquestes idees. Jesús prengué 

el cep com una imatge viva i clara de la comunitat de tots els fidels que 

amb ell constitueixen i integren el nou Poble de Déu. 

Sobretot va insistir en el misteri de la unió de tots amb ell i amb i entre els 

germans. Ell, Cap, es va identificar amb el cep –Jn 15,1ss- la soca de la 

qual és causa de la seva fecunditat i dona vida a tot el conjunt de la planta 

tan diversa i tan útil que arriba a produir sarments, pàmpols i raïms, arrelat 

pregonament en el terrer de Déu. La condició indispensable i necessària és 

que tothom estigui en el seu lloc, faci el que ha de fer i es mantingui ben 

unit al cep i les seves arrels. Altrament pot acabar essent una planta eixorca 

i fins i tot morir-se. No és aquest el voler de Déu ni el desig de Crist: Us he 

escollit perquè aneu i doneu fruit i el vostre fruit perseveri. 

 

 
 

 AGRAÏMENT 
Va ser el meu Sant i tinguéreu ocasió de felicitar-me. Ho féreu 
personalment, i també comunitàriament el dissabte el vespre, 
després de la missa de les vuit. Us haig d’agrair les mostres d’afecte 
envers la meva persona: les vostres paraules, els vostres escrits, les 
vostres trucades telefòniques, els vostres WatsApp... i també els 
donatius que, sumats, fan de bon aprofitar. Moooltes gràcies! 

 

 REUNIÓ DE FINAL DE CURS DE CATEQUISTES  
Dilluns, dia 21, a les 6 de la tarda al Casal parroquial. Avaluarem el 
curs passat i parlarem del proper curs.  

 

 DIJOUS VINENT, DIA 25:  
NAIXEMENT DE SANT JOAN BAPTISTA 
A la vigília, al vespre: celebració de la Paraula i Comunió. 
Misses del dia: 11,00h i 20,00 h. 

 

 CAP A LA RENOVACIÓ DEL CONSELL PASTORAL (2) 
Això no està escrit enlloc, però es dona per suposat: 
Els seus membres han d’estimar la parròquia i han d’estimar 
l’Església. I s’hi han de sentir ben integrats. Estimar no vol dir que 

no vegem els seus defectes, però no quedarem bloquejats per les 
coses que no ens agraden. Més aviat valorarem tot allò de bo que 
hi hem rebut i rebem. Necessitem laics i laiques il·lusionats al servei 
de l’Evangeli i il·lusionats per fer ben viva la nostra parròquia. 
 

 BAPTISMES: Benvinguts a l’Església de Crist!  
 Dia 19: Avril Belmonte Troche 
 Dia 20: Eulàlia Cardús González. 

  
 

SENTIMENTS DESTRUCTIUS 

Permeteu-me que torni a fer la meva reflexió a partir d’una 
experiència personal. Aquest any em toca ser president de la comunitat de 
propietaris. Doncs bé, fa quatre dies em va venir a veure un veí i em va 
demanar que l’acompanyés a la piscina comunitària. Uns nois d’uns 13 o 
14 anys havien pujat a la paret que hi dona accés i havien tirat nespres 
d’un arbre del jardí a les persones que hi prenien el sol. 

Mentre n’estàvem parlant al jardí, aquells nois van tornar a 
aparèixer i aquesta vegada, enfilats a la paret, van començar a tirar-nos 
pedres, sense més ni més, sense cap provocació prèvia.  

Va ser un moment molt dur, no ja pel perill de les pedres, sinó pels 
sentiments que em va suscitar aquell inesperat comportament. Em 
considero una persona pacífica i relativament pacient, però de sobte em 
vaig descobrir a mi mateix amb uns sentiments descontrolats de ràbia i 
d’odi, em vaig veure agressiu, furiós, amb ganes d’insultar-los,. 

Gràcies a Déu, la situació no va anar més lluny, ni per part seva ni 
per la nostra, però em va trasbalsar en adonar-me que en el meu interior 
hi havia, latents, uns sentiments negatius, destructius, uns sentiments que 
segurament, si no afloren més sovint, és perquè no m’acostumo a trobar 
amb circumstàncies com aquella que els despertin. 

Encara vaig anar més enllà en la meva reflexió. Potser els 
sentiments destructius que impulsaven aquells nois a llençar-nos pedres 
són la conseqüència d’un tipus de vida que els impedeix desenvolupar 
sentiments més positius, d’empatia i de solidaritat. 

En definitiva, aquella tarda vaig prendre consciència, per una banda, 
de la vulnerabilitat dels meus sentiments, i alhora vaig pensar que, si 
aquells nois haguessin tingut la meva vida, segurament els sentiments pels 
que es mouen serien ben diferents. Vaig acabar pregant per mi i per ells. 

 

Joan Ferrés Prats 
 


