
 BAPTISME  
Dissabte, dia 19 fou batejada la nena Martina Vila Carranza.  

        Enhorabona i preguem per ella.  
 

 REUNIÓ DELS PORTANTS DEL SANT CRIST:  
Aquest divendres, a les 21,30 h., a l’església parroquial. 

Parròquia de Sant Vicenç Màrtir 

 

 

         

       Parròquia Sant Vicenç, màrtir                                  @vidaparroquial  

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

 

 

Diumenge 7 de durant l’any.                20 DE FEBRER DE 2022. Nº 8 
 

“EL MAL DESPERTA TENDRESA”  
 

Escric aquestes paraules en el dia que l’Evangeli ens invita a perdonar i 
a complir allò de que “si algú et pega en una galta, para-li l’altra”... Per 
tant sóc conscient del deure de perdonar els qui ens ofenen i fins i tot 
d’estimar els enemics, i desitjo per a mi i per a ells allò que Jesús ens 
demana: “Sigueu compassius com ho és el vostre Pare. No judiqueu i 
Déu no us judicarà, no condemneu... absoleu i Déu us absoldrà”. 
Que lluny n’estem de viure en el dia a dia la crida a la convivència i al 
perdó. M’hi ha fet pensar l’article titulat “Toni i les ombres” (La 
Vanguardia, 14 de febrer) del conegut periodista Antoni Puigvert. Toni 
és el bisbe auxiliar de Barcelona, traspassat recentment. El periodista 
diu d’ell: “S’ha mort un gran home... a 49 anys, bisbe auxiliar de 
Barcelona. Discret i apassionat, era un gran dinamitzador de la vida 
eclesial barcelonina, especialment en els ambients de pobresa i 
joventut...” Impressiona com viu la seva malaltia. Deia el bisbe: ‘Déu no 
ens estalvia cap llàgrima, però ens les eixuga totes’  i també: ‘De la 
mateixa manera  que Jesús, mentre puja al cim on el crucificaran, enmig 
de l’odi i dels insults, rep l’afecte de la Verònica, l’ajut del Cirineu, l’amor 
de la mare i de l’amic, també jo veig com es desperta la tendresa al meu 
costat d’ençà que se sap que estic malalt’. I deia el periodista: el mal 
desperta la tendresa. 
Em dol que fets com la mort de l’estimat bisbe Toni Vadell hagi tingut 
una ressonància minsa en els mitjans de comunicació. Sembla que els 
nostres mitjans de comunicació només els interessa de l’Església allò 
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INTENCIONS  DE  PREGÀRIA EN LES MISSES 
 

Dissabte dia 19.- Sant Gabí, prevere i màrtir. Sant Conrad de Piacenza erm.  
Vespre (festiva), 20 h.-    Agustí González  Torreyo Arrufat (antic portant 
         / del Sant Crist). 
      Esposos Assumpta Tres i Josep Reverter. 
      Antonio Vendrell Gil (10 aniversari) 
 

Diumenge dia 20.- DIUMENGE  VII DE DURANT L’ANY. Sant Nemesi mr.  
9 h.- Difunts famílies Planas Tuset 
12:00 h.-  Esposos Antonio Pastor - Margarita Mayor, Oleguer Boloix i fam. 
          Esposos Isidre Prats i Maria Almirall./  Narcís Prats Boloix      
          Esposos Pepita Rocher i Joaquim Siñol 
 

Dilluns dia 21.- Sant Pere Damià   
20 h.-   Missa      
 

Dimarts dia  22.- Càtedra de sant Pere 
9 h.-  No hi ha missa  
20 h.-  Esposos Vicenç Costa Juncadella i Florentina Parés. 
 

Dimecres dia 23.- Sant Policarp . 
9 h.-  No hi ha missa   
20 h.-   Difunts família Boltà-Llinàs i Baqués      
 

Dijous dia  24.- Sants Modest i Sergi .  
9 h.-  Difunts família Martí Tuset 
20 h.- Celebració de la Paraula i Comunió 
 

Divendres dia 25.- Sants Lluís Versiglia i Calixt Caravario .   
9 h.- Missa                                  20 h.- Missa 
 

Dissabte dia 26.- Santa Paula Montal .  
Vespre (festiva), 20 h.-   Narcís Prats Boloix. 
          Difunts Colla Benavinguts: Auxili, M. Rosa, Jaume, Pere i Lluís. 
           Dif. Lola Casas (15 aniv.) espòs Miquel, fill Hermenegild i neboda  
                    / Núria. 

Diumenge dia 27.- DIUMENG E 8 DE DURANT L’ANY 
9 h.- Esposos Miquel Via i dolores i filla M Rosa 
       Esposos Joan Saperas i Benita. 
12:00 h.-  Manuel Clajer i esposa Inés./ Joan Mèlich, esposa Maria i fill Joan. 
                Vicenç Ferrés Oriol 
      Difunts família Rocher-Maymó. 
 

 



que pugui desacreditar-la. Ocupats amb la pederàstia en l’Església, en 
els abusos de fa 50, 40, 30 anys, no tenen temps per posar a la llum  les 
coses bones que, sense tenir un ressò mediàtic, es fan també en 
l’Església, en les parròquies i en els seus centres educatius i d’esplai.   
L’articulista manifesta que ara el càrrec de bisbe s’exerceix sota una 
pressió insidiosa i constant, sobretot a Catalunya. La pederàstia, una 
vergonya dolorosa que afecta un ínfim tant per cent dels clergues 
d’altres temps, projecta sobre l’Església catòlica una ombra sinistre i 
deformadora, que sense apaivagar el dolor de les víctimes de fets de fa 
50, 40, 30 anys, causa també un gran mal a innocents. El desprestigi, 
l’exclusió social i la burla recauen, no sobre els culpables d’ahir, sinó 
sobre els clergues d’avui. L’Església caricaturitzada com un cau de 
pervertits. 
Sí: em sap greu el tracte esbiaixat que pateix l’Església en els nostres 
mitjans de comunicació. I que no se’m digui que estic a favor d’encobrir 
aquests comportaments immorals, però sovint hi veig molta hipocresia...  
“A què responen aquestes campanyes orquestrades: a combatre la 
pederàstia o a combatre l’Església?”, es pregunta el periodista. 
Senzillament, em fa més feliç l’aposta pel “ser compassiu com el Pare, 
no condemnar, no judicar, absoldre...”, per difícil que sigui,  que no pas 
“l’ull per ull, dent per dent” malauradament tan actual en les nostres 
relacions i en la nostra convivència social i política. 

Mn. Anton Roca  
 

 

 RETOC EN LES MISSES DE DIES FEINERS D’AQUESTA 
SETMANA: Dimarts i dimecres (dies 22 i 23 febrer) no hi haurà la 
missa de 9h. al matí. La resta, tot igual. 
Mn. Anton Roca fa Exercicis Espirituals i no ha trobat substitut per 
aquestes dies i hores. 

 

 DIUMENGE PASSAT: 
COL·LECTA CONTRA LA FAM,  DE MANS UNIDES 
S’han recollit 850 €. Moltes gràcies                                                                                                                                                                                    

                        

 CONDOLENÇA 
La donem als familiars de Manel Solanes Romera, que morí el passat 
dia12 a l’edat de 91 anys. 
També ens ha deixat Carme Via Sala, del Serral. Morí el dia 16, a 
l’edat de 66 anys. El comiat  se celebrà dissabte a l’Església de Sant 
Josep. 
Descansin en la pau del Senyor. 

     INFORMACIÓ SOBRE EL SÍNODE: VINE AL CASAL!  

Dissabte, 5 de març de 2022, a les 18,30 h. 

Xerrada i diàleg amb Joan Ferrés Prats 

     ¿Què n’esperem d’aquest Sínode?  
 

GRÀCIES PER TANT 

El dissabte dia 12 vàrem rebre una notícia que, no per esperada, va ser menys 
dolorosa: la mort del bisbe auxiliar de Barcelona Antoni Vadell, als 49 anys 
d’edat. No me'n puc estar de dedicar-li unes línies, perquè és una de les 
persones que ha marcat més la meva vida de fe, malgrat que només l'he pogut 
tractar de prop durant els darrers tres anys. 

Era un home entranyable, un home de fe, un home de Déu. Un dia ens vàrem 
trobar amb ell per fer front a uns problemes d’Església. En acabar la reunió, 
ens va fer una abraçada. Aquell gest em va arribar molt endins. En aquell 
contacte vaig sentir la força, la serenitat i la pau que provenen d'una intensa 
experiència de Déu. 

Una serenitat i una pau que ens va tornar a transmetre quan, ja sabent que 
estava seriosament malalt, ens deia: “El normal en aquests casos seria 
rebel·lar-se, però Déu m’està concedint una pau extraordinària. Aquesta 
malaltia està sent una gran experiència”. 

La primera vegada que la meva filla gran el va sentir predicar, em va dir: “Mai 
no havia sentit un capellà parlant de Déu amb tant d’entusiasme, amb tanta 
passió”. Efectivament, allò que vivia intensament ho transmetia amb molt 
d’entusiasme. I contagiava la seva passió, la seva fe. 

No totes les persones que parlen amb entusiasme contagien. Per contagiar 
cal que, a més d’entusiasme, hi hagi empatia, cal que un senti que a aquella 
persona entusiasmada li interesses. I amb el bisbe Toni sempre tenies 
aquesta sensació. Precisament perquè es notava que estimava, perquè es veia 
que tothom era important per a ell, encomanava als altres la seva fe. 

He sabut ara que el seu lema episcopal eren les paraules de sant Pau: 
“Estigueu sempre alegres en el Senyor”. No ho sabia, però no m’estranya. Era 
molt alegre i molt positiu, i ho era com a conseqüència de la convicció que 
la vida és  en mans de Déu. Experiència de Déu, serenitat i pau, entusiasme i 
alegria, empatia i sensibilitat envers els altres. Aquest era el bisbe Toni.  

En la meva pregària per ell i per tots nosaltres, sento la necessitat de dir-li a 
Déu i a ell mateix unes paraules que deia sovint: Gràcies per tant! 

Joan Ferrés Prats 


