
 

 

 LES MISSES EN DIES FEINERS 

En el temps d’estiu alguns dies a les 20 h. hi ha celebració de la Paraula 

i Comunió en comptes de l’Eucaristia. Cal mirar-ho cada setmana en 

aquesta pàgina de les Intencions de Pregària en les Misses.   

Parròquia de Sant Vicenç Màrtir 
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Per fer donatius a la Parròquia a través de Bizum, indicar codi ONG 02752. 

 

 

Diumenge XIV de durant l’any.             04 DE JULIOL DE 2021. Nº 27 
 

LA BELLESA DEL VITRALL: 

HARMONIA I DIVERSITAT (3) 
 

Gràcies a Déu no som iguals: som diferents. Certament som semblants, 
però no idèntics. Així ens podem estimar i constatar que l’amor entre les 
persones és una mena de joc de donar i rebre al temps oportú. No és el 
joc de donar sempre, la qual cosa donaria pas a l’orgull de creure’s superior 
als altres. Tampoc és el joc d’haver de rebre sempre, la qual cosa ens 
convertiria en pidolaires egoistes. Com que som diferents descobrim que 
no hi ha ningú que sigui perfecte, ni ningú que sigui mancat de tota qualitat. 
Necessitem complementar-nos amb respecte, generositat i esperit de 
servei. 
Si ho expressem amb el llenguatge dels colors tant la humanitat com la 
mateixa naturalesa som d’una gran riquesa cromàtica. Lluny de ser un món 
gris i trist, som una pintura lluminosa i joiosa, capaços de rebre la llum dels 
altres i projectar la nostra llum als que tenim a la vora. Trobem una altra 
vegada la correlació del joc de rebre i de donar: rebem la llum i així 
esdevenim lluminosos capaços de fer llum, il·luminar els altres. La opacitat 
no és la nostra condició, som captadors i transmissors de llum. 
En l’Església de Jesús i amb Ell som llum, individualment i col·lectivament, 
comunitàriament. El baptisme ens va il·luminar i som exhortats a brillar 
enmig de la fosca del món i a no amagar la llum del Senyor que hi ha en 
cadascú de nosaltres, sinó a posar-la en un lloc ben alt i vistós perquè la 
seva resplendor es difongui per tota la casa –tota l’Església- i puguin 
beneficiar-se tots els que hi viuen. 
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INTENCIONS  DE  PREGÀRIA EN LES MISSES 
 

Dissabte dia 3.- Sant Tomàs, apòstol, anomenat Dídim.  
Vespre (festiva), 20 h.- Difunts família Torredemer Roig. 
 

Diumenge dia 4.- DIUMENGE XIV DE DURANT L’ANY. Santa Isabel de 
Portugal. Santa Berta, verge. 
9 h.- Difunts família Planas Tuset 
12:30 h.- Esposos Agustí i Montserrat. 
 

Dilluns dia 5.- Sant Antoni Maria de Zaccaria, fundador dels Bernabites. 
Santa Filomena, verge 
Vespre, 20 h.- Difunts família Prat Salvans 
 

Dimarts dia 6.- Santa Maria Goretti, verge i màrtir.  
Matí, 9 h.-  Missa. 
Vespre, 20 h.- Lola Sàbat (19 aniversari) i espòs Jaume Romagosa 
 

Dimecres dia 7.- Sant Fermí, bisbe de Pamplona 
Matí, 9 h.- Família Prats Aymerich 
Vespre, 20 h.- Celebració de la Paraula i Comunió. 
 

Dijous dia 8.- Sant Adrià, papa. Sants Aquila i Priscil·la, esposos i màrtirs.  
Matí, 9 h.- Missa        Vespre, 20 h.- Celebració de la Paraula i Comunió. 
 

Divendres dia 9.- Sant Agustí Zhao i companys màrtirs. 
Matí, 9 h.- Missa                                Vespre, 20 h.- Missa 
 

Dissabte dia 10.- Sant Cristòfol, màrtir.  
Vespre (festiva), 20 h.- Difunts família Mèlich Oriol. 
   Merceneta Potrony 
 

Diumenge dia 11.- DIUMENGE XV DE DURANT L’ANY. Sant Benet, abat, 
fundador de l’Orde benedictina i patró d’Europa. 
9 h.-  Esposos Ramon Pouné i Carme Casasampere i filla Assumpció. 
12:30 h.- Auxili Font (1r. aniversari) i pares. 
      Esposos Joan Mèlich i Maria Poch i fill Joan 
      Esposos Manuel Clajer i esposa Inés. 
     Graciela Ronquillo Cedeño (1 mes) 
 

 



En entrar en les grans catedrals gòtiques quedem amarats per la llum 
multicolor dels vitralls. Si els mirem ben bé hi veurem diferents figures, que 
com una mena de catecisme visual ens apropen als misteris de la vida del 
Senyor o dels sants. Aquests vitralls són com finestres obertes al més enllà. 
L’obra del vitraller és una tasca de recerca, selecció i composició. Recerca 
dels vidres i els colors, selecció de les peces adients de cara a la composició 
del vitrall. Generalment les peces que el vitraller sol escollir són vidres més 
aviat petits. Amuntegats en el taller de l’artista no causen cap emoció. 
Col·locats però al lloc adient en el vitrall composen la imatge que ens atreu 
amb la seva bellesa. Ens atreu i ens il·lumina, il·lumina la nau de l’església 
tot donant-li aquell to que convida a la reflexió i la pregària. 
Els vitralls d’una església no tenen llum pròpia, la reben del sol que brilla a 
l’exterior del temple, i se n’aprofiten per complir amb el seu servei i omplir 
de llum l’interior de la nau. El sol, ens dirà l’Apocalipsi, és l’Anyell que ha 
estat immolat i ara viu i il·lumina tots els fidels de la seva i nostra Església. 
De nit els vitralls sembla com si desapareguessin. Diríeu que han tancat els 
ulls i no hi veuen ni deixen veure res. Però si en l’interior de la nau hi ha 
alguna celebració, la seva llum forta o tènue, travessa els vitralls i es 
projecta a l’exterior. Potser sigui l’hora de la missió: fer que la llum de la 
comunitat Església brilli enmig de la foscor del món. Tots som responsables 
i corresponsables que la llum de la comunió de l’Evangeli estigui sempre 

encesa de cara endins i de cara enfora.                     
    

 
 

 REUNIÓ DEL CONSELL PASTORAL PARROQUIAL  
Tindrà lloc aquest dilluns, dia 5, a les 9 del vespre al Casal parroquial. 
Serà la darrera reunió d’aquest curs. Es parlarà de Càritas 
interparroquial, de les activitats de l’estiu (Festa Major, colònies,  
casals d’estiu...), de l’actualitat de les obres de restauració del 
temple i també de la formació del nou Consell Pastoral, acabat el 
termini dels 5 anys. 
 

  BAPTISMES, DISSABTE, DIA 3:  
Alba Pinzón Estigarridia, Miguel Ángel Jiménez Moreno i Indira 
Jiménez Moreno.  
Per molts anys i benvinguts a L’Església de Crist! 

 

 UN BIZUM PER AJUDAR LA PARRÒQUIA 
Us heu fixat que a la capçalera dels Fulls parroquials d’un temps  
ençà surt una informació del número de la parròquia per si vols  

 
enviar-li un “BIZUM”. 
Aquest es un servei ràpid i senzill on pots enviar i rebre diners (en 
el nostre cas només enviar) a través de l’app Bizum dels bancs on 
teniu els vostres comptes. El diner –la quantitat que decidiu- 
arribarà al compte de la parròquia sense temps d’espera i de forma 
segura amb el teu mòbil i posant aquest número com codi ONG: 
02752 . 
Si no sabeu com instal·lar aquesta aplicació demaneu informació i 
ajuda. Sempre trobareu algú que en sap més... Per exemple els més 
joves de la família.  

 

 

EFECTES SECUNDARIS DE LA CO-VID 

Quan es parla dels estralls provocats per la pandèmia de la co-vid, pensem 
sobretot en el número de les persones mortes a causa del virus, en la 
quantitat de persones infectades, hospitalitzades o ingressades a les UCIs 
i també en les conseqüències  econòmiques de la pandèmia en forma 
d’eres, d’empreses tancades o de persones a l’atur. 

Hi ha uns altres efectes dels que es parla molt menys i que, no obstant, 
també tenen una gravetat extrema. Em refereixo, per exemple, a 
problemes de relació interpersonal i de salut mental i emocional.  

Durant el temps de pandèmia s’han incrementat en un 80% les denúncies 
de parella per agressions. Per altra banda, durant l’any 2020 el telèfon de 
l’esperança, al que truquen persones desesperançades, va atendre 54.846 
trucades, i el nou telèfon de prevenció del suïcidi ha atès des de l’agost 
passat 1.102 trucades. 

Des de l’Observatori de l’Esperança s’afirma que les trucades de temàtica 
suïcida estan creixent de manera alarmant des de l’octubre passat. Si al 
llarg de l’any 2020 se’n van rebre més de mil, només en el que portem del 
2021 ja sobrepassen amb escreix les dues mil. 

Són xifres esfereïdores i que encara resulten més preocupants pel fet que, 
segons asseguren els experts, “la gent que truca només és la punta de 
l’iceberg” d’un problema molt més gran i que va a més. 

En definitiva, més enllà dels problemes sanitaris i econòmics directament 
vinculats a la pandèmia, hi ha un mar soterrat de patiment interior que 
afecta moltíssimes persones. I això és un repte de grans proporcions per 
als cristians, cridats a ser sensibles al dolor que ens envolta, a compartir-lo 
i a fer els possibles per alleujar-lo. 

Joan Ferrés Prats 


