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Diumenge XVII de durant l’any-B.      25 DE JULIOL DE 2021. Nº 30 
 

UNS BONS DIES DE DESCANS 
 

Això és el que ens desitgem . Sigui a casa, o viatjant o canviant una 
quants dies la nostra estada habitual... El que cal és canviar d’aires, tenir 
temps per al descans, potser més convivència, una estona de lectura, 
una pregària més gratuïta. Centrar la nostra vida i fer possible que “sigui 
Crist que viu en mi”. Bones vacances! 
 

 

 DEMÀ, DILLUNS, DIA 26: SANTS VENUST I EXUPERANCI 
La parròquia venera els màrtirs copatrons. Som una parròquia que 
porta el segell del “foc i l’embranzida” del testimoni dels màrtirs. Que 
no perdem mai la força,  la valentia i l’ardor de la nostra fe. 

      MISSA SOLEMNE A LES 11,30 H. Predicarà Mn. Dani Palau. Cants 
a càrrec de l’Orfeó Vicentí del Centre. 

Assistència de les autoritats municipals. 
 

 DIMARTS, DIA 27, A LA MISSA DE LES 8 DEL VESPRE:  
Memòria de Mn. Josep Duran i Mn. Manuel Gaset en el 85è. 
aniversari de la seva mort martirial. 
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INTENCIONS  DE  PREGÀRIA EN LES MISSES 
 

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

Joao Paulo Da Silva Ribeiro (1r aniversari). 
 

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. 
      Mn. Jaume Casas i germans. 
      Jaume Vilà Llopart. Difunts Família Roig-Font. 
 

Dilluns dia 26.-  SANT VENUST I EXUPERANCI, COPATRONS. Sants Joaquim 
i Anna, pares de Maria. 
MISSA SOLEMNE A LES 11,30 h.- Mn. Joan Déu. Joaquim Llopart Guilera 
(sant i 2n. aniversari) i família. 
 

Dimarts dia 27.- Sant Cugat, màrtir barceloní.  
Matí, 9 h.-  Marina López Casasampere (amigues) 
Vespre, 20 h.- Memòria de Mn. Josep Duran i Mn. Manuel Gaset en el 
85è. aniversari de la seva mort martirial. 
 

Dimecres dia 28.- Sant Pere Poveda i Sant Víctor I. 
Matí, 9 h.-  Missa  
Vespre, 20 h.- RECORD DELS DIFUNTS AMB MOTIU DE LA FESTA MAJOR. 
   ( Des de la Festa de Sant Vicenç fins avui)  
 

Dijous dia 29.- Santa Marta, germana de Llàtzer i Maria.  
Matí, 9 h.-  José Garcés Navarro (2n. aniversari) 
Vespre, 20 h.- Celebració de la Paraula i Comunió 
 

Divendres dia 30.- Sant Pere Crisòleg, pare de l’Església. Sants Abdó i 
Senén, màrtirs.   
Matí, 9 h.-  Missa 
Vespre, 20 h.-  Federico L. Tabar./ Mn. Règul  Casas i germans. 
 

Dissabte dia 31.- Sant Ignasi de Loiola, fundador de la Companyia de Jesús.  
Vespre (festiva), 20 h.-  Intenció particular. Víctor Aguilar (sant). 

 Marina Lopez Casasampere 
 

Diumenge dia 1.- DIUMENGE XVIII DE DURANT L’ANY. Sant Alfons M. De 
Lugori, fundador dels Redemptoristes. 
9 h.- Família Planas-Tuset. 
12:30 h.- Esposos Agustí i Montserrat./ Família Simón-Rusinés. 
     Difunts Família Roig-Font. 
 

 

 



 
 MISSA DE DIFUNTS AMB MOTIU DE LA FESTA MAJOR 

Tindrà lloc dimecres, dia 28, a les 8 del vespre. Especialment pels 
difunts que ens han deixat des de la darrera festa Major de Sant 
Vicenç màrtir. 

 

 CONCERT DESPRÉS DE LA MISSA A LES 12, 30 H: per causes 
sanitàries no es podrà fer el concert de piano. Però es farà un concert 
líric. Amb un recorregut des del Barroc fins al s. XX, amb veus de 
soprano i mezzosoprano acompanyades al piano. 

 

 90è. ROMIATGE A MONTSERRAT: TRIAR CEL·LA 
El sorteig es farà el despatx parroquial, aquest 28 de juliol, a les 7 
tarda. 

 

 UNA MISSA DIÀRIA DURANT ELS DIES FEINERS D’AGOST 
La missa diària dels dies feines durant l’agost serà a les 20,00h.  

 CONDOLENÇA 
La donem als familiars de Vicenta Perals Mitjans, que morí el passat 
dia 19, a l’edat de 87 anys. Descansi en la pau del Senyor. 

 

  BAPTISME DIA 31 DE JULIOL  
Serà batejada la nena Gala Luna Comabasosa. Preguem per ella i 
demanem una llarga vida viscuda en la fe en la qual serà batejada. 

 

 NOCES D’ARGENT MATRIMONIALS 
Ens unim a l’acció de gràcies dels esposos Luís Domínguez Miñarro i 
Montserrat Pereira López que dissabte vinent celebraran les Noces 
d’Argent matrimonials. Ells es casaren a la nostra parròquia el 27 de 
juliol de 1996. Moltes felicitats! 

 

 ACTIVITATS D’ESTIU DEL CENTRE D’ESPLAI FLOR DE NEU 
 Casal d’estiu: última setmana de juny i mes de juliol 
 De l’1 al 10 d’agost: Els grups d’infantil van de colònies a 

la casa Mont Serè, població de Les Piles (conca de Barberà). 
Els grups de Juvenil, un (Socarrels) va de ruta a Menorca i 
l’altre (Arrels) va de ruta al País Basc. 
Els hi desitgem uns dies ben plens de convivència. 
 

 RESUM ECONÒMIC DEL PRIMER SEMESTRE 2021 
Es publicarà la setmana vinent, coincidint amb la col·lecta extra de 
primer diumenge per les obres. Ara es signarà el préstec i al 
setembre es reemprendran  les obres. 
 

    

 VACANCES DEL FULL “VIDA PARROQUIAL” 
Com cada any, durant els diumenges del mes d’agost, el Full 
parroquial fa vacances. Esperem que aquesta modesta eina de 
comunicació i reflexió sigui útil per a molts que o bé directament o bé 
a través de la web parroquial van seguint la vida de la nostra 
parròquia. Les intencions de missa es trobaran al cancell. 

 
 

VACANCES 

Aquest cap de setmana pot ser una bona oportunitat per conèixer 

l’etimologia i l’evolució històrica del terme vacances, així com la seva relació 

amb la vida de la fe. La paraula vacances prové del verb llatí vacare, que 

significa estar lliure, estar buit, estar alliberat d’ocupacions, d’obligacions.  

Curiosament a l’era dels romans els dies vacants eren aquells en els que es 

treballava, perquè estaven lliures d’obligacions religioses. Més endavant, a 

l’edat mitjana, les vacatio judicials eren els dos mesos en els que els 

pagesos estaven alliberats de ser citats pels tribunals, perquè era el temps 

en el que tenien més feina al camp. És a dir, només a l’era moderna podem 

parlar de vacances en el sentit de estar alliberats d’obligacions laborals. 

Sant Joan Bosco deia que per a ell les vacances eren canviar d’ocupació. 

I  a la regla de San Benet els monjos han de dedicar un terç del seu temps 

al cos (àpats i dormir), un terç al treball i un terç a l’intel·lecte i la pregària.  

Hi ha molta saviesa en aquestes propostes religioses. Els experts asseguren 

que per extreure el màxim profit del cervell humà cal exercitar tant les 

facultats mentals superiors (la raó, el pensament) com les inferiors 

(l’inconscient). És a dir, una persona no pot aconseguir, per exemple, un 

avenç científic ni fer una obra d’art si passa tot el dia dormint o al bar, però 

tampoc si passa tot el dia pensant o treballant. Molts descobriments 

científics s’han fet al bar de les universitats o gràcies a un somni, però 

després d’haver pensat i treballat molt dur. És un problema d’equilibris, de 

compensacions. Són l’equilibri i les compensacions que cerquem a les 

vacances. 

En aquest equilibri hi ha d’haver temps per al descans, és clar, però no hi 

pot faltar temps perquè omplim de Déu aquell buit que sempre queda en 

el nostre interior. Només així podem extreure el millor de nosaltres 

mateixos. 

Joan Ferrés Prats 


