
Si m'ho miro amb els ulls de la fe, hauria de situar-me en una altra lògica. 
Com a fill, m’hauria de sentir impulsat a tornar, multiplicat, tot allò que els 
pares m’han donat. Com a pare o mare, hauria de ser capaç de donar i de 
donar-me, acceptant la possibilitat que no puguin o no vulguin tornar-m'ho 
mai. 

                                                      Joan Ferrés Prats 
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DIUMENGE II DE DURANT L’ANY.           16 DE GENER DE 2022. Nº 3 
 

SANT VICENÇ MÀRTIR 
 

És el nom d’un sant que fou diaca i màrtir. Aquest diaca de l’Església de 
Saragossa, en la persecució de Dioclecià va morir màrtir enmig de 
turments cruelíssims, a València. El seu culte es va estendre 
immediatament per l’Església. Des de molt antic el veiem vinculat a la 
nostra parròquia i al nostre poble. 
Per això també podem dir que Sant Vicenç màrtir és el nom d’una 
parròquia: la nostra! Entorn d’aquest Sant s’ha aplegat una comunitat 
cristiana que camina al llarg dels temps. Ens apleguem, ens 
acompanyem, preguem junts, fem un treball de conjunt per anar 
edificant la nostra Església a Sant Vicenç: ajudem els necessitats, iniciem 
en la fe els infants, acompanyem famílies... El Sínode de Bisbes que se 
celebrarà a Roma vol que prenguem consciència que caminem junts, 
que ens escoltem, que participem en la construcció del poble de Déu, 
guiats per l’Esperit Sant. Vol que ens interroguem si de veritat ens 
escoltem tots, si de veritat caminem junts amb consciència de comunitat 
cristiana: estem en comunió veritable, com vol l’Esperit Sant? Participem 
sentint-nos membres vius de la comunitat cristiana? Ens sentim cridats 
a participar en la missió de l’Església, com a batejats que som tots? 
Que la Festa de Sant Vicenç ens faci el do d’estimar la nostra Església i 
d’implicar-nos més en la seva edificació. 
Bona Festa Major!  Vicençs i Vicentes: per molts anys!!!  

Mn. Anton Roca Roig 
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INTENCIONS  DE  PREGÀRIA EN LES MISSES 
 

Dissabte dia 15.- Sant Pau, ermità de Tebes.  
Vespre (festiva), 20 h.-    Mercè Remolà i néta  Ariadna 
 

Diumenge dia 16.- DIUMENGE II DE DURANT L’ANY.  Sant Marcel, p. i mr. 
9 h.- Josep M. Aymerich i família 
12:00 h.- Acció de gràcies. Dolores Rivas Calvete (22 aniv.) 
      José Poyatos Muñoz (+12 desembre) 
  

Dilluns dia 17.-  Sant Antoni Abat  
20 h.-   Antonio Vendrell Mallol.      
 

Dimarts dia  18.- Sant Ildefons, bisbe  
9 h.-   P. Faustí Gutiérrez, SDB (1r. aniversari.). Núria Rosell (3r. aniversari).  
20 h.-  P. Faustí Gutiérrez, SDB, (1r. aniversari) 
 

Dimecres dia 19.- Santa Agnès, vg. i mr. . 
9 h.-    Missa 
20 h.-     Esposos Antonio Pastor i Margarita i Oleguer Boloix i família    
 

Dijous dia  20.- Sant Sebastià, tribú, mr. I Sant Favià, papa.  
9 h.-  Missa 
20 h.- ·PREGÀRIA ECUMÈNICA AMB L’ESGLÉSIA EVANGÈLICA 
 

Divendres dia 21.- Sant Fructuós, bisbe de Tarragona i els seus diaques 
Auguri i Eulogi, màrtirs.   
9 h.-  Missa                             20 h.-   Missa 
 

Dissabte dia 22.- SANT VICENÇ, MÀRTIR 
11,00 H. OFICI DE FESTA MAJOR 
   Vicenta Cuyàs i fill Vicenç Parés/ Vicenç Font i esposa Carme. /  
                Vicenta Font i espòs Josep./ Vicenç Costa Juncadella./  
                Difunts Pastor Font./ Difunts família Martí - Tuset 
 

Vespre (festiva), 20 h.-  Mercè Remolà i néta Ariadna. 
    Pepita Pi Coll. / Magí Casals i Maria Pi.   
 

Diumenge dia 23.- DIUMENGE III DE DURANT L’ANY .  
9 h.-  Difunts família Planes - Tuset. 
12:00 h.-  Jaume Sàbat, Leonor Font i fill Lluís. 
       Esposos Isidre Prats i Maria Almirall. 
Ermita Sant Roc: 11 h. Celebració Paraula i Comunió. 
 

 



 

 FESTA MAJOR D’HIVERN: SANT VICENÇ MÀRTIR 
Dissabte vinent, dia 22 de gener és Sant Vicenç, patró del nostre 
poble i titular de la nostra parròquia. 
A les 11,00 h.:  Missa Solemne presidida pel rector i Arxipreste. 
L’homilia serà predicada per Mn. Salvador Bacardit, rector del 
Seminari de Barcelona. 
Hi participarà l’Orfeó Vicentí del Centre Catòlic. 
Hi són convidats el Sr. Alcalde i regidors. 
Retransmissió per la TV local i www.youtube.com/santvitv 

                                                                                                                                                                                  
 SETMANA DE PREGÀRIA PER LA UNITAT DELS CRISTIANS  

Cada any, del 18 al 25 de gener s’escauen aquests dies de pregària, 
promoguts de comú acord pel Pontifici Consell per a la promoció de 
la Unitat Cristiana i la Comissió Fe i Constitució del Consell Mundial 
de les Esglésies. 
Enguany ens ajudaran a viure la Setmana per a la Unitat aquestes 
celebracions que proposem: 
 

1. Dilluns, dia 17, a ¼ de vuit del vespre: ESPAI DE PREGÀRIA, 
amb exposició del Santíssim i Eucaristia a les 8 del vespre. La 
pregària anirà amb consonància amb la pregària per la unitat dels 
cristians. 

 

2. DIJOUS, DIA 20, A LES 8 DEL VESPRE:  
PREGÀRIA ECUMÈNICA PER LA UNITAT DELS CRISTIANS, 
AMB ELS GERMANS DE L’ESGLÉSIA EVANGÈLICA DE SANT 
VICENÇ DELS HORTS, A LA NOSTRA PARRÒQUIA. 
Junts escoltarem la Paraula de Déu, explicada per Mn. Anton i el 
Pastor Joan Marc Ortega, de la comunitat evangèlica. Pregarem 
junts i afermarem els llaços de germanor que ens uneixen els qui 
creiem en Jesucrist. 
Demano d’una manera especial que fem l’esforç d’assistir a 
aquesta pregària ecumènica i donem testimoni que el nostre 
interès el mateix de Jesús: “Pare, que tots siguin u”   

                         

 REUNIÓ DEL CONSELL D’ASSUMPTES ECONÒMICS 
Es reunirà aquest dimarts, a les 7 del vespre, a la Rectoria.  
 

 UN ANY DE LA MORT DEL PARE FAUSTÍ GUTIERREZ, 
SALESIÀ.  
El proper dia 18 de gener farà un any que ens deixà, víctima de la 
Covid, el P. Faustí. Pregarem per ell en les misses del dia 18. 

 DIUMENGE VINENT, DIUMENGE DE LA PARAULA. 
COMENÇA LA VI SETMANA DE LA BÍBLIA. 
Dia i setmana per valorar la Paraula de Déu, descobrint-la com a 
font de consol i esperança. Ocasió per trobar-nos els Lectors i 
valorar aquest servei eclesial i millorar-lo si cal.   
 

 CONDOLENÇA 
La donem als familiars de Manel Quesada Arriaza, que morí el 
passat dia 11, a l’edat de 56 anys. 
I també el nostre condol a la família de Maria Gil i Bas, que morí 
el proppassat dia 14, a l’edat de 81 anys.  
Descansin en la pau del Senyor. 

 
 

AMOR DE PARES I FILLS 

Les recents declaracions del Papa Francesc sobre les mascotes m'han 
recordat una anècdota que vaig viure fa un temps. Érem al tren. Una dona 
feia tota mena de manyagueries al gos que tenia sobre els seus genolls. Al 
costat una altra dona li reia les gràcies. En un moment donat la dona del 
gos va comentar que s’estimava més tenir un gos que tenir marit: “M’estimo 
més la felicitat que mostra el gos cada vegada que arribo a casa que les 
bronques que m’esperarien amb la parella”. I també s’estimava més tenir 
gos que fills: “Els gossos, a diferència dels fills, et donen tota mena d’afecte 
sense exigir-te res a canvi”. Només llavors la segona dona es va mostrar 
més crítica:   
- I quan siguis vella i necessitada tindràs algun gos que es farà càrrec de 
tu? 
 

Em vaig imaginar la situació. Potser algun dia, quan sigui gran, la dona del 
gos recordarà amb pena aquest comentari. Però potser també el recordi 
amb pena l’altra dona, si té fills i, pel motiu que sigui, no es fan càrrec 
d’ella. Lamentablement, n’hi ha molts, de casos. 

Tot plegat posa de manifest un problema d’individualisme cada vegada més 
generalitzat. Per una banda, es va estenent la tendència a voler-ho tot 
sense haver de donar res a canvi, i això va en contra de totes les lleis de la 
naturalesa. Tot té un preu, i com més valuoses són les coses més gran sol 
ser el preu que n’hem de pagar. 

Per altra banda, ens costa molt que en els nostres actes de generositat no 
hi hagi un component, més o menys gran, d’inversió: ho faig pensant que 
algun dia m'ho retornaran. Ajudo els fills comptant que algun dia 
m’ajudaran ells a mi.                             (continua a la página de darrere)  

http://www.youtube.com/santvitv

