
Francesc, “va saber utilitzar les noves tècniques de comunicació per 

transmetre l’evangeli i per comunicar valors i bellesa”.  

És una llàstima que la notícia sobre la seva beatificació no tingués en el seu 

moment el relleu mediàtic que mereixia. I és que avui més que mai ens calen 

testimonis com el de Carlo Acutis. Ens cal comprovar que la fe no està 

renyida amb els nous temps i que els sants també són cosa d’avui. Cristians 

com Carlo Acutis son un testimoni que Déu continua present entre nosaltres 

i que nosaltres hem de contribuir a fer present Déu entre la gent. 

Joan Ferrés Prats 
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DISSABTE: ASSEMBLEA PARROQUIAL 
 

Dissabte vinent, dia 7 de maig, a les6 de la tarda, el temple 
parroquial s’obrirà per a celebrar-hi una Assemblea parroquial. Tothom 
hi és convidat. 
El motiu d’aquesta Assemblea és ben concret: el Sant Pare ha convocat 
un Sínode de bisbes per a l’any 2023. Però abans de la reunió a Roma 
dels bisbes representants, vol que a cada diòcesi hi hagi una etapa 
prèvia de preparació i consulta al poble de Déu. 
La paraula Sínode vol dir, planerament: “caminar junts”. En aquesta 
perspectiva, viure una Església sinodal és molt més que l’organització 
d’unes reunions en un moment determinat, significa una experiència 
global i habitual de caminar junts com a Església, tots els seus membres, 
cadascun amb la seva identitat i missió, però formant plegats el poble 
de Déu, la comunitat de deixebles del Senyor Jesús, per dur a terme la 
missió que el mateix Senyor ens encomana treballar perquè es faci la 
seva voluntat i vingui a nosaltres el seu Regne. 
S’està acabant aquest temps de consulta i reflexió en totes les diòcesis. 
En la nostra concretament acaba a finals de maig quan cada arxiprestat, 
delegació, etc. haurà de presentar el resultat de la consulta, d’una 
manera resumida. 
A la nostra parròquia han treballat el qüestionari 5 grups i ara només 
resta una Assemblea parroquial, oberta a tothom, per acabar l’aportació 
de la nostra parròquia. 
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INTENCIONS  DE  PREGÀRIA EN LES MISSES 
 

Dissabte dia 30.- Sant Pius V papa, Sant Josep Benet de Cottolengo.  
Vespre (festiva), 20 h.-   Josep Torralba Orleans (7è. aniversari)  
 

Diumenge dia 1.- DIUMENGE III DE PASQUA. Sant Josep Obrer  .  
9 h.-  Acción de gracias  por 53 años de profesión religiosa. 
12:00 h.- Esposos Agustí i Montserrat.  
 

Dilluns dia 2.-  Sant Atanasi 
20 h.-  Difunts família Prat Salvans       
 

Dimarts dia  3.- Sants Felip i Jaume, apòstols  
9 h.-  Missa                                    20 h.-  Missa 
 

Dimecres dia 4.- Sant Florià, màrtir . 
9 h.-   Missa                                   
20 h.-     Pepeta Castells  (17 aniversari) i espòs Ramon Badosa. 
 

Dijous dia  5.- Sant Amador, prevere i màrtir.  
9 h.-  Missa 
20 h.- Celebració de la Paraula i Comunió 
 

Divendres dia 6.- Sant Domènec Savio . Sant Justí, prevere   
9 h.- Enric Perals Aymerich 
20 h.-   Missa 
 

Dissabte dia 7.- Mare de Déu dels Desemparats .  
Vespre (festiva), 20 h.-  Difunts família Torredemer Roig.  
Josep Ferrés (31 1niver.) i Dolores Prats. Pere Rodon Maset (+26 març). 
Rosa Campmany i Campmany. Jordi Mitjans Mallofré.   
 

Diumenge dia 8.- DIUMENGE QUART DE PASQUA.  
9 h.-  M. Assumpció  Pauné Casasampere i família 
12:00 h.-  Lluís Casanovas i Riera (1r. aniversari). 
 

 



Us animo a participar-hi: fer-nos càrrec del resultat de les nostres 
aportacions, dir-hi la nostra i acabar d’arrodonir el nostre treball. 
Significarà la voluntat d’implicar-nos més en la nostra Església tal com 
ens demana el papa Francesc. Serà una manera d’exercir, a nivell de 
parròquia, una Església més sinodal, tenint en compte aquestes notes 
de la nostra Església sinodal: la Comunió, la participació i la missió. 
  

El qüestionari és aquest: 
1. Realitats o aspectes positius referents a la vivència sinodal 
2. Realitats o aspectes negatius referents a la vivència sinodal 
3. Propostes per a créixer i millorar la vivència sinodal 

  

 la nostra aportació s’haurà de sumar als resums de totes les parròquies 
de l’arxiprestat  i elaborar una única síntesi del nostre arxiprestat, que 
serà la que es presentarà al Sr. Bisbe, el qual amb la síntesi dels 9 
arxiprestats i Delegacions elaborarà el document final que haurà 
d’entregar als bisbes de la Conferència Episcopal convocats pel Papa al 
Sínode. 
    

De què haurà servit el nostre treball? Ja d’entrada compartir junts els 
neguits entorn la nostra Església, parlar-ne junts, escoltar-nos... el 
resultat no són tant els documents que en surtin, sinó prendre 
consciència del moment de l’Església que vivim i il·lusionar-nos i treballar 
junts, caminar junts: fer florir esperances, estimular la confiança, 
embenar ferides, entreteixir relacions, ressuscitar una aurora 
d’esperança, aprendre els uns dels altres...” 
 
 
 

Mn. Anton Roca 
 

 

 DIUMENGE VINENT: CATEQUESI INFANTIL 

 Reunió de pares de Primera Comunió: A les 11,00 h. a la 
capella del Santíssim. 

 Renovació de les Promeses Baptismals a la missa de 
12,00 h., per part dels infants de Primera Comunió. 
 

 DILLUNS DE PASQUA GRANADA (FESTIU), DIA 6 DE JUNY: 
SORTIDA  ARXIPRESTAL A BANYOLES 
Tot s’està organitzant per tornar a portar a terme, després de 3 anys, 
la ja tradicional Sortida anual de les parròquies del nostre 
Arxiprestat.  
Esmorzar (9,00 h) al restaurant “La Carpa” (al costat del Llac). 

11,30 h: Missa a la parròquia de Santa Maria dels Turers amb 
la participació de totes les parròquies: “Amb l’Esperit Sant, 
tots fem camí”  
Passeig pel centre de Banyoles amb exposició de flors dins del marc 
de la Setmana gastronòmica i floral. Dinar de Germanor (14,00 
h) al Restaurant “la Carpa”. Sobretaula, xerinola... i a les 17,45 h. 
retorn cap a Sant Vicenç. 
Preu: autocar, propines, esmorzar i dinar: 49 €. 
Apuntar-se: despatx parroquial (divendres), de 6 a 7,30 tarda.  

 

 PELEGRINATGE A MONTSERRAT DE LES HOSPITALITATS 
CATALANES DE LA M. D. DE LOURDES: Dissabte, 14 de maig 
Missa a les 12,00h, presidida pel nou bisbe de Solsona. Preu dinar: 
22 €/nens 10 €. Límit inscripcions: 9 de maig. El viatge des de Sant 
Vicenç es farà en tren. Inscripcions: divendres vinent al despatx 
parroquial. Demanem voluntaris joves per ajudar a portar cadires de 
rodes. Vine, Viu i Comparteix una experiència única. 

         

 RESULTAT ECONÒMIC DEL SOPAR DE LA FAM 
L’esplai Flor de Neu ens informa que es recolliren 1.302 €. Gràcies! 

                                                                                                                               
 

UN BEAT DEL SEGLE XXI 

El protagonisme informatiu que ha adquirit la pandèmia durant aquests dos 

darrers anys ha emmascarat algunes notícies rellevants. Per exemple, l’any 

passat, en plena pandèmia, era beatificat a Assís un jove italià que va morir 

de leucèmia l’any 2006, quan només tenia 15 anys. Es deia Carlo Acutis.  

Era un adolescent guapo i popular. Li agradava jugar a futbol i fer riure als 

altres. A més de fer colla amb els amics i de fer catequesi, dedicava una part 

del seu temps lliure a visitar persones grans, estalviava per poder ajudar 

persones sense llar i feia de voluntari a menjadors populars. 

Entre les seves passions hi havia la informàtica, per a la que tenia un gran 

talent. Li encantaven la comunicació i la tecnologia. Li agradaven els 

videojocs i participava activament a les xarxes socials. Les va utilitzar per 

testimoniar la seva fe a través de la creació de llocs web. El que va tenir més 

èxit va ser una exposició que va fer sobre 136 miracles eucarístics a tot el món.  

Carlo Acutis trenca motlles. És el primer beat al que es venera amb texans, 

amb unes sabatilles esportives i amb una dessuadora, i es considera que pot 

ser el primer sant millennial, de la denominada generació Y, la generació que 

va créixer amb les noves tecnologies i amb la cultura popular que se'n deriva. 

Potser  per  això  se’l  considera  l’influencer de Déu.  En  paraules  del  Papa  

(continua a la pàgina del darrere) 

Ens necessitem! Veniu a l’Assemblea! 


