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Diumenge XVI de durant l’any-B.       18 DE JULIOL DE 2021. Nº 29 
 

MAR I MUNTANYA 
 

El títol pot crear confusió. No parlaré d’un d’aquests plats combinats 
amb fruits de la mare natura que sovint t’ofereixen alguns menús, 
on es combinen els fruits de la mar i els de la muntanya…  No. Parlaré  
de la bellesa que els dos paisatges produeixen en el cor que busca 
el contacte amb la natura. Potser aquest estiu tindreu alguna 
oportunitat de sortir uns dies... al mar o la muntanya. Tant se val! 
Tot pot ser una ocasió per extasiar-se davant la bellesa de la natura 
en les seves diverses formes. Potser triareu o aprofitareu la sortida 
per veure una obra d’art imponent, feta per la mà de l’home: 
l’austeritat del romànic o l’esplendor del barroc, o l’esveltesa de la 
catedral gòtica, amb les seves torres, o aquella rosassa amb els seus 
vitralls que el sol fa brillar amb tots els seus colors... Ens enriqueix 
enormement poder gaudir i omplir-nos de la bellesa. 
Però ara em fixaré només en l’obra de la creació, tal i com el títol 
d’aquest escrit suggereix: el mar i la muntanya. 
  

La muntanya ens fa mirar enlaire, vers la majestat dels cims, sovint 
plens del gran silenci. I des de dalt gaudim d’una pau que omple el 
cor i d’una visió que sacia els ulls. Fàcilment podem viure una 
sensació de grandesa davant la nostra petitesa. Fàcilment des de la 
majestat del cel, des dels cims imponents, des del cel estelat, des del 
silenci restaurador de la calma perduda pots sentir una veu que et 
parla al cor i et diu : sóc aquí, ben a prop teu! Diu un salm: “Quan 
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INTENCIONS  DE  PREGÀRIA EN LES MISSES 
 

Dissabte dia 17.- Sant Aleix, pelegrí/ Santa Justa i Rufina, verges i màrtirs.  
Matí.- No hi ha missa. 
Vespre (festiva), 20 h.- Difunts família Sala-Sánchez. 
Acció de gràcies pels 52 anys de matrimoni de Joan i Mª Teresa.  
Joao Paulo da Silva Ribeiro (1r aniversari). 
Carme Parés i espòs Vicenç. 
Marina López Casasampere (amigues) 
 

Diumenge dia 18.- DIUMENGE 16 DE DURANT L’ANY. Santa Marina, màrtir 
i Sant Frederic, bisbe d’Utrecht 
9 h.- Marina Lopez Casasampere. 
12:30 h.- Esposos Antoni Costa i Magdalena Prats . 
 
Dilluns dia 19.- Santa Àurea, verge i màrtir. 
Vespre, 20 h.-Eudald Sabater Mirat./  
                          Maria Llinàs Estartús (35 aniversari) i espòs Joan 
 

Dimarts dia 20.- Sant Elies, profeta. Santa Margarida, verge i màrtir. 
Matí, 9 h.-  Marina López Casasampere (amigues) 
Vespre, 20 h.-  Esposos Antonio Pastor i Margarita Mayor. Oleguer Bolois. 
  Narciso Cusi.  
 

Dimecres dia 21.-  Sant Daniel, profeta.  Sant Llorenç de Bríndisi,. 
Matí, 9 h.-  Marina López Casasampere (amigues) 
Vespre, 20 h.- Joaquim Prats 
 

Dijous dia 22.- Santa Maria Magdalena, deixeble de Jesús.  
Matí, 9 h.-  Difunts família Martí Tuset 
Vespre, 20 h..- Celebració de la Paraula i Comunió. 
 
Divendres dia 23.- Santa Brígida, copatrona d’Europa.  
Matí, 9 h.-  Acció de gràcies a Santa Brígida 
Vespre, 20 h.- Carmen Pumarola 
 

Dissabte dia 24.- Sant Víctor, màrtir i Santa Cristina, verge i màrtir. 
Vespre (festiva), 20 h.- Joan Matas, Anirta Ferrés i Mª Dolors Balcells. 
   Mercè Remolà i néta Ariadna. 
 

Diumenge dia 25.- SANT JAUME, APÒSTOL, germà de Joan, fills del 
Zebedeu, patró d’Espanya. Santa Valentina, verge i màrtir.  
9 h.-  Miquel Via, esposa Dolors i filla M. Rosa. Joan Saperas i esposa Benita. 
          Jaume Presas Gil. / Enric Perals Aymerich (natalici). 
12:30 h.- Isidre Prats i Maria Almirall. 
 

 

 



miro al cel que han creat les mans vostres, la lluna i els estels que hi 
heu posat. Jo dic: Què és l'home, perquè us en recordeu?” 
 

El mar és una altra cosa: fascinant el seu onatge, la seva calma i la 
seva fúria, sempre la seva remor que acompanya… la varietat de 
tons: des de la blavor intensa quan llueix el sol fins el color negre 
com una gola del llop a la nit. La immensitat del mar, mirar vers 
l’horitzó, i quedar-se embadocat davant el vaixell que fa el seu camí 
o seguint el vol d’una gavina... També mirant el mar pots sentir la 
veu del Mestre: “Tireu mar endins i caleu les xarxes”.  

 

Mn. Anton Roca  
 

 
 

 LA FESTA MAJOR D’ESTIU JA ÉS AQUÍ  
Hem entrat ja en els actes que s’engloben dins la Festa Major del 
2021. Una festa més que malauradament està dins el context de la 
pandèmia del Coronavirus ... Per tant: amb restriccions, amb 
mesures per prevenir, encara amb mascaretes, distàncies, neteja de 
mans i aforaments limitats... Ens dol molt veure comportaments 
irresponsables. Per això està bé que les autoritats sanitàries i les 
municipals prenguin mesures per evitar contagis.  
No obstant les limitacions, ens cal fixar-nos en els valors que 
comporta la Festa Major: a nivell cultural, recreatiu, de participació 
en les diverses activitats que se’ns proposen. Posa en relleu la vida 
d’un poble, les seves entitats i associacions. En el fons, un teixit de 
relacions humanes que evidencien la dimensió comunitària de les 
persones que tant ens poden enriquir. 
L’Església en els pobles i al llarg de la història ha potenciat la trobada 
i ha fomentat la creació d’iniciatives que ha propiciat un progrés en 
els pobles i un enriquiment del seu teixit social. És bo re recordar-ho 
ara, amb l’avinentesa de la Festa Major, i no pas per vanagloriar-
nos, sinó per esperonar els cristians a continuar fent aquesta tasca, 
ni que sigui ara, més modestament, en moments difícils... No volem 
renunciar a fer la nostra aportació pròpia, a favor del nostre poble 
de Sant Vicenç dels Horts.   
 

  DILLUNS, DIA 26, CELEBRACIÓ DELS COPATRONS SANT 
VENUST I EXUPERANCI 

Ofici solemne a 2/4 de 12 del matí (11,30 h.), presidit pel rector i 
arxipreste Mn. Anton Roca. Predicarà l’homilia Mn. Daniel Palau, 

rector de les parròquies de Corbera de Llobregat. L’Orfeó Vicentí del 
Centre hi participarà amb els seus cants. 
Les autoritats municipals hi ha estat convidades. 
També la Televisió local donarà en directe per Youtube (A.C.A. 
Sant Vicenç TV) tant la Missa Solemne com l’acte posterior: recital 
de música clàssica amb el pianista Lluís Grané. 
  

 

TERÀPIA FAMILIAR 

És una persona amb la que tinc una bona relació. No es pot dir que tingui 
molt de geni, però s’enfada de tant en tant, si fa no fa com ens passa a la 
majoria. Li sap molt de greu cada vegada que perd els estreps. Per 
descomptat, està convençut que s’ha de reaccionar de manera ferma 
sempre que cal (per exemple, quan els fills no es comporten 
adequadament), però creu que ho hauria de fer amb serenitat, amb calma. 

Com que on li passa més sovint això de perdre els estreps és a casa seva, 
un bon dia va decidir demanar a la família que l’ajudessin a millorar, que 
l’avisessin cada vegada que no reaccionava de manera serena.  

Sembla que la cosa li va bastant bé. Ell mateix, com que sap que la seva 
família està a l’aguait de les seves reaccions, es controla una mica més del 
que ho feia abans. Però, quan perd el control de la situació, de vegades un 
o altre de la família li fa veure i llavors intenta calmar-se. 

Això no només és un benefici per a ell. Ho és també per a la resta de la 
família, perquè hi ha una mica més de serenor que abans a les relacions 
familiars. A més, tots plegats han descobert una funció de la família que no 
sempre tenim present: la d’ajudar als que estimem a què se superin, a què 
siguin cada vegada una mica més madurs com a persones. 

M’agrada molt la iniciativa. Per això l’explico, i jo també me la plantejo des 
de la fe. Trobo que tinc la tendència a pensar que estimar consisteix a ser 
pacient, a suportar amb serenitat els defectes dels altres. I em quedo aquí. 
Hi ha un pas més que no sempre faig (o que sovint no faig): no n’hi ha 
prou amb suportar de manera més o menys pacient el que no m’agrada 
dels altres. Només puc dir que els estimo si, a més, els ajudo a superar-se 
en les seves mancances, a millorar com a persones. 

Joan Ferrés Prats 
 


