
som Déu, però estem fets a la seva imatge i semblança. 

Aquesta és la gran paradoxa dels cristians, l’aparent gran contradicció: 
no som imprescindibles, però som imprescindibles. No som res, però 
Déu ha volgut que res no pugui ser sense nosaltres. 

Joan Ferrés Prats   

Parròquia de Sant Vicenç Màrtir 
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DIUMENGE III DE DURANT L’ANY.         23 DE GENER DE 2022. Nº 4 
 

COMPRENDRE I VIURE LA PARAULA DE DÉU 
 

La Setmana de Pregària per la Unitat i ara la setmana de la Bíblia 
ens ajuden a privilegiar el lloc central que ocupa la Paraula de Déu en 
l’experiència cristiana. Per a les Esglésies reformades tot el seu culte 
està centrat en la Paraula de Déu (la Bíblia) amb la subsegüent 
predicació i pregària. Per això en la seva majoria de temples el centre 
és l’ambó, el lloc de la Paraula, de la predicació. En canvi pels catòlics –
i també ortodoxes- el centre és l’altar. Per tant el centre és l’Eucaristia. 
Però amb la renovació propiciada pel Concili Vaticà II, entre les vàries 
reformes litúrgiques es valora també el lloc de l’Ambó, el lloc de la 
Paraula. No és que copiéssim dels protestants, és que tornàvem a 
valorar el lloc de la Paraula, que mai no havia estat oblidada, però un 
xic arraconada. Sempre hi ha hagut en les misses unes lectures, però es 
deien en llatí, es deien des d’un cantó (dreta i esquerra) de l’altar... El 
Vaticà II ha parlat de dues taules:  l’ambó com la taula on es llesca el 
pa de la Paraula de Déu i l’altar com la taula on es llesca el pa de 
l’Eucaristia. Sabem que l’Eucaristia consta fonamentalment de dues 
parts, encara que lligades entre si: la litúrgia de la Paraula i la litúrgia 
pròpiament de l’Eucaristia. En la primera part el lloc central és l’ambó, 
des d’on es proclama la Paraula de Déu i la seva predicació. Tot això ho 
hem après, però la reforma no es pot quedar en canvis externs. Per això 
la pregunta és fonamental:  ¿Comprenem i vivim la Paraula de Déu? 
Aquí sí que encara hi ha un camp per córrer: comprendre i viure. 

Comprendre: ¿que ens volen dir els textos que llegim a l’Església? 
D’on han sortit? ¿a qui anaven adreçats? Tot això sovint no se’ns pot 
 

Plaça de Sant Jordi, 4-6                                                                 Telf. 93 656 02 01 
08620 Sant Vicenç dels Horts                           Bisbat de Sant Feliu de Llobregat 
www.vidaparroquia l . cat                santvicenc685@bisbatsantfe l iu.cat  

 

 

 

INTENCIONS  DE  PREGÀRIA EN LES MISSES 
 

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/  

  Vicenç Ferrés Oriol 
 

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 Planas - 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. 
 

Dilluns dia 24.- Sant Francesc de Sales, doctor de l’Esglédia; Sant Felicià.  
20 h.-  Missa pels difunts de la parròquia, en especial pels qui han mort 
d’ençà de la Festa Major d’estiu.       
 

Dimarts dia 25 .- Conversió de Sant Pau; Santa Elvira, vg. i mr. 
9 h.- Missa .                   20 h.- Maria Rosa Sabadell Masip (30 aniversari) 
  

Dimecres dia 26. Sants Timoteu i Titus . 
9 h.-  Missa.                             20 h.-   Dolores Prats i Josep Ferrés     
 

Dijous dia  27.- Sant Enric d’Ossó; Santa Àngela Mèrici.  
9 h.-  Missa.                             20 h.- Celebració de la Paraula i Comunió 
 

Divendres dia 28.- Sant Tomàs d’Aquino; Sant Valeri.   
9 h.- Missa.                              20 h.-   Mercedes Desalas (1/2 any) 
 

Dissabte dia 29.- Sant Pere Nolasc; Beat Manuel Domingo Sol..  
Vespre (festiva), 20 h.- Joan Mata, Anita Ferrés i Mª Dolors Balcells. 
   Mercè Remolà i néta Ariadna. 
   Narcís Prats Boloix. 
 

Diumenge dia 30.- DIUMENGE  . DIUMENGE IV . Santa Martina i Santa Abril 
9 h.-  Antonio Vendrell Mallol. 
12:00 h.-  Francesc Sàbat Munné (15 aniver.) 
      Esposos Pepeta i Miquel, Teresina i Joanet. 
      Esposos Joan i Montserrat i filla Auxili. 
      Vicenç Ferrés Oriol. 
 

 



donar en l’estona de l’homilia. Requereix una catequesi bíblica i també 
una reflexió  i relectura del text per entendre el que se’ns diu. Per això 
cal preparar-se per a la Missa: llegir els textos, pregar amb els textos. 
Aquí hi té una importància gran el Lector. Si ell llegeix però no ho entén 
difícilment transmetrà el missatge. I ja no dic que entengui el missatge 
sinó que entengui el que diu, que ho digui bé, que no canviï el sentit de 
la frase, que no digui una paraula per una altra, que li doni l’entonació 
deguda, etc. I que ningú no em malinterpreti: tots sabem llegir bé, però 
altra cosa és llegir en públic (fer-se entendre) i encara una altra és 
proclamar la Paraula de Déu (un creient que vol fer arribar el missatge 
als cors dels oients). A tots -des del mossèn fins els escolans que fan les 
pregàries- se’ns demana esmerçar-nos en aquest servei eclesial.  Per fer 
aquest ministeri de Lector cal preparar-se la lectura i llegir-la unes 
quantes vegades fins que s’arribi a entendre. 

Però la Paraula de Déu no només cal comprendre-la, sinó que se’ns 
convida a viure-la. I això és difícil. Sovint fins i tot ens agrada un text, 
però no en sabem treure res per a la nostra vida, no ens diu res. Viure 
la Paraula vol dir que il·lumini la nostra vida, que la sapiguem aplicar a 
les circumstàncies que vivim, que més enllà de la paràbola o de les 
paraules de Jesús o fets i miracles de la seva vida, hi sapiguem sentir la 
crida de Déu a respondre als reptes de la vida seguint la seva voluntat. 
Així la Paraula de Déu esdevé sempre una crida a la conversió, a estar 
oberts a Déu, a dir-li, com Samuel: “Parleu, Senyor, que el vostre servent 
us escolta”. 

Mn. Antoni Roca    
 

 

 DISSABTE, DIA 29, A LES 7 DE LA TARDA:  
TROBADA DE LECTORS AL CASAL 
Aprofitant l’últim dia de la SETMANA DE LA BÍBLIA ens trobarem per 
compartir, revisar  i millorar el nostre servei a la Litúrgia, com a 
lectors. Trobada oberta a tots els qui vulguin comprendre i viure la 
Paraula. 

 

 DIUMENGE VINENT, DIA 30: 
o 11,00 h: TROBADA DE PARES DE 1R. CURS DE 

CATEQUESI, AL CASAL PARROQUIAL 
o 12,00 h: MISSA FAMILIAR DE 1r i 2n. catequesi 

 

 DIA 31: FESTA DE SANT JOAN BOSCO 
Per motius d’agenda la celebració a la parròquia la farem no el dia 
29, sinó el dissabte dia 5 de febrer, a la missa de les 8 del vespre. 

 
                                                                                                                                                                                                                      

 HAN RECOMENÇAT LES OBRES DEL TEMPLE PARROQUIAL  
Després d’una parada de mig any, han recomençat les obres que 
afecten a diverses parts de les teulades laterals. Ho han fet amb una 
velocitat de creuer... Que duri! Que aviat arribem a port! 

 

 CONCERTS  A L’ESGLÉSIA: 
o DIA 22, SORTINT DE L’OFICI DE FESTA MAJOR: 

 AUDICIÓ DE SARDANES, per La Principal del Llobregat. 
 

o DIUMENGE, DIA 30: A LES 7 DE LA TARDA: 
 CONCERT DE CANT CORAL (COR DE CAMBRA I 

DILETARI), de Barcelona i L’ORFEÓ VICENTÍ, del 
Centre Catòlic. 

 
 

 

TOTS SOM NECESSARIS 
Michel Quoist va ser un escriptor catòlic francès que va morir l'any 1997. 

Capellà, teòleg i sociòleg, va tenir molt d'èxit com a escriptor. A mi em va 

influir molt quan era jove. Hi ha una pregària seva que m'agrada de manera 

especial. Comença així: 

“Si la nota digués: ‘Una nota no fa melodia’... no hi hauria simfonia. 

Si la paraula digués: ‘Una paraula no pot fer una pàgina’... no hi 

hauria llibre. 

Si la pedra digués: ‘Una pedra no pot aixecar una paret’... no hi hauria 

casa. 

Si la gota digués: ‘Una gota d'aigua no pot formar un riu’... no hi 

hauria oceà. 

Si el gra de blat digués: ‘Un gra de blat no pot sembrar un camp’... 

no hi hauria collita... 

La pregària segueix en aquesta línia. Per mi és una interpel·lació potent, 

que em convida a desenvolupar dues virtuts que de vegades tinc oblidades. 

En primer lloc, la humilitat. Sóc poca cosa. No soc una simfonia, soc només 

una nota de la simfonia. No soc un llibre, soc només una paraula del llibre. 

No soc una casa, soc només una pedra de la casa. No soc un camp de blat, 

soc només un gra del camp de blat. Ho diu sant Pau: “Si algú es pensa ser 

alguna cosa, quan de fet no és res, s'enganya a si mateix” (Gàl. 6, 3). 

Però la pregària també m’interpel·la en la virtut de la responsabilitat i del 

compromís. Sense mi no hi hauria simfonia, ni llibre, ni casa, ni collita. No 

                                                                  (continua a la página de darrere)   


