
Trobo que son unes consideracions especialment adequades per als 

creients. Com a cristià estic cridat a vigilar molt més les meves 

relacions amb els altres. He de treballar per la pacificació social i 

personal, he de contribuir a desterrar de la meva vida tots els 

comportaments d'exclusió o d’agressió, tant física com verbal. Forma 

part del manament de l'amor. 

Joan Ferrés Prats 

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

 

 

DIUMENGE V DE DURANT L’ANY .         6 DE FEBRER DE 2022. Nº 6 
 

SÍNODE: TORNAREM A CALAR LES XARXES 
 

 Encoratjats –només una mica...- per l’evolució de la pandèmia i les 
esperances que aquest malson es vagi acabant, tenint davant la crida del 
Papa i dels nostres pastors a participar en els treballs del Sínode per una 
Església més en comunió, més participativa per part de tots els membres 
de l’Església i més involucrada en la seva missió,  escoltem avui a l’Evangeli 
que Jesús diu: “Tira endins i caleu les xarxes” . Nosaltres de tant en tant 
anem compartint els nostres treballs, les xarxes tirades des de fa anys a 
Sant Vicenç dels Horts i a tot el món, els esforços, els goigs, les esperances, 
també les nostres migradeses...  
Caldria tenir una miopia molt gran si no sabem descobrir algunes de les 
llavors d’Evangeli escampades en el nostre poble: algunes obres socials que 
tenen les seves arrels en l’Evangeli i els esforços de laics, religiosos/ses, 
sacerdots... Escoles que porten el segell de l’Evangeli, atenció educativa 
envers persones amb discapacitats, centres d’esplai que han nascut al si 
d’una parròquia i han tingut o tenen un ideari i una vinculació cristiana, una 
gent que cerca més enllà de l’edat una vida interior que respiri fe i 
seguiment de Jesús, uns infants que són catequitzats, uns grups de 
persones que plenes de fe i d’amor a la parròquia la serveixen des de 
l’escombra, passant pels números, i a través de tants serveis que es fan a 
la parròquia. Hi ha, malgrat la “sequera” també espiritual que estem patint, 
una vida parroquial amb grups i serveis, amb neguits evangelitzadors i 
missioners, hi ha la voluntat acollidora de la nostra comunitat, de fidelitat 
a l’Esperit… Hi ha la feina de Càritas amb un bon equip de voluntaris...  

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 5.- Santa Àgata o Agueda, santa Calamanda, verges i màrtirs.  
Vespre (festiva), 20 h.-   P. Faustí Gutiérrez SDB. Difunts Torredemer Roig. 
Annita Roma Casas (capelletes Maria Auxiliadora). Narcís Prats Boloix. 
Gabriel  Antoni Guevara Soto (10 aniv.) i la seva mare Mª Dolores Soto 
Pérez (2n. aniv.)  
 

Diumenge dia 6.- DIUMENGE V  DURANT L’ANY . Santa Dorotea, vg. i mr. 
9 h.- Missa 
12:00 h.-  Esposos Agustí i Montserrat. Dolors Font (15è. aniversari) i espòs 
Salvador Roig. Vicenç Ferrés Oriol. Eleuteri Termes (6 aniv.) i Sebastià Serra. 
11,00 h.- Ermita de Sant Roc: Celebració dominical amb diaca 

 

Dilluns dia 7.- Sant Ricard, rei d’Anglaterra. Sant Teodor, màrtir   
20 h.-  Missa       
 

Dimarts dia  8.- Sant Jeroni Emiliani, prevere. Santa Elisenda, verge.  
9 h.-   Missa                    20 h.- Missa  
 

Dimecres dia 9.- Sant Sabí, bisbe. 
9 h.-  Missa                    20 h.- Celebració de la Paraula i Comunió 
 

Dijous dia  10.- Santa Escolàstica, verge.  
9 h.-  Missa 
20 h.- Missa. Merceneta Potrony 
 

Divendres dia 11.- Mare de Déu de Lourdes.   
9 h.-     Missa 
20 h.-   Antoni Pagan esposa Paula Boloix i néta Núria 

Dissabte dia 12.- Santa Eulàlia de Barcelona .  
Vespre (festiva), 20 h.-    Dif. Família Mèlich Oriol. Narcís Prats Boloix 
 

Diumenge dia 13.- DIUMENGE VI DE DURANT L’ANY .  
9 h.-  Eulàlia Font (el sant) i espòs Joan 
12:00 h.-  Vicenç Ferrés Oriol 
11,00 h.- Ermita de Sant Roc: Celebració dominical amb diaca 

 

 



I d’alguna manera en aquesta cruïlla de la història on el Sant Pare ens 
demana “caminar junts, dialogant, compartint, revisant el nostre treball i 
millorant-lo” hi ressonen les paraules de Jesús a Pere: “Endavant, tireu 
endins” i  “No us canseu de calar les xarxes per pescar!” “No tingueu por 
en la tasca de ser pescadors d’homes”. Nosaltres pensem com Pere: “Ens 
hi hem escarrassat tota la nit”. Amb la nostra mirada humana diem: “no 
hem pescat res”. Però no és pas veritat: Jesús ens fa veure allò que potser 
els nostres ulls no copsen. Les barques de les nostres parròquies no estan 
pas buides del tot. Res del nostre treball, per humil i pobre que sigui, no és 
inútil. S’ha fet molt i es fa molt i encara podem fer més si en nom de Jesús 
continuem calant les xarxes. 
Què ens cal? Està bé que reconeguem, com Pere, que som pecadors, però 
això no és excusa: “No tinguis por: des d’ara seràs pescador d’homes”. I 
aquell grupet de pescadors “ho deixaren tot i se n’anaren amb ell”. 
Amb aquesta voluntat de continuar treballant en la barca de Pere, amb 
l’encàrrec que hem rebut de Jesús, disposem-nos, amb la nostra aportació 
al Sínode, a ser una Església on ens escoltem, on tots aportem, on tots 
participem, on tots vivim en comunió de germans.        Mn. Anton Roca  
 

 

 UN PETIT CANVI EN LES MISSES AQUEST DIMECRES I 
DIJOUS. 
Dimecres vespre no hi haurà missa, sinó celebració amb diaca. El 
dijous, en canvi, hi haurà missa al vespre. 
La raó és que dimecres en Josep Sellarés, el nostre seminarista, rebrà 
el ministeri d’Acòlit, un servei que es rep en el camí cap el sacerdoci. 
D’aquesta manera el mossèn hi podrà assistir. Encomanem el Josep 
en la nostra pregària. El proper pas, si Déu vol, és ja l’ordenació de 
diaca. 
 

 DIVENDRES, DIA 11: LA MARE DE DÉU DE LOURDES.  
JORNADA MUNDIAL DEL MALALT 
Misses a les 9 i a les 20,00 h. 
Dia de pregària pels malalts, i per tot el seu entorn familiar i pels qui 
com l’Hospitalitat de la Mare de Déu de Lourdes, fan un servei de 
proximitat i ajuda als malalts. Que, com diu el lema d’enguany, 
sapiguem acompanyar en el sofriment. 
                                                                                                                                                                                        

 COL·LECTA DE MANS UNIDES: DIUMENGE VINENT 

“La nostra indiferència els condemna a l’oblit”  
El proper cap de setmana té lloc la col·lecta de Mans unides, 

campanya contra la Fam. El lema és impactant i ple de raó. Vol 
invitar-nos a no ser indiferents i a concretar la nostra aportació per 
un projecte concret, aquest any a Beni (Bolívia). En imprès a part 
trobareu detallada tota la informació.  

 

 CONDOLENÇA 
La donem als familiars de Donato González Grinaldos, que morí el 
passat dia 31 de gener, a l’edat de 81 anys. 
Descansi en la pau del Senyor. 

 
 

MALTRACTAR ELS ALTRES 

Quan era petit era molt més habitual que ara el fet que la canalla es 

pegués. I no només la canalla. També els pares pegaven molt més 

que ara els seus fills, i fins hi havia mestres que pegaven. Recordo 

haver vist casos. No es considerava un comportament inadequat o 

inacceptable.  

El fet que en tots aquests àmbits s'hagi desterrat (o, si més no, s'hagi 

reduït molt) el maltractament físic és sense cap dubte un progrés 

com a societat. Vol dir que hem avançat en el respecte als altres.  

Però no n'hi ha prou. Hauríem d’anar molt més lluny. No n'hi ha prou 

de no pegar, de no maltractar físicament. Hauríem de lluitar per un 

món en el que qualsevol tipus de maltractament fos tan mal vist 

socialment com ho és el maltractament físic. 

Fixeu-vos en el que acabo de llegir en un llibre escrit per un 

neurocientífic nord-americà: “Maltractant de paraula una persona o 

marginant-la socialment d'una activitat s'activen en el seu cervell les 

mateixes àrees del dolor que quan se la maltracta físicament”. 

És fort. El cervell humà no distingeix entre tipus de maltractaments. 

Per al cervell el dolor provocat pel maltractament verbal o per la 

marginació social és similar al provocat pel maltractament físic. 

Quan fereixo verbalment una persona o quan la rebutjo o l’excloc 

d'un cercle o d'una activitat, l'efecte per al seu cervell és com si 

l’estigués pegant.                                                  
 (continua a la pàgina del darrere) 


