
un dels imperatius més repetits per Jesús és precisament el de “No tingueu 

por”.  Com resolem aquesta contradicció? 

Si la por és un signe de manca de seguretat i de confiança, com a creient haig 

de posar contínuament les meves pors en mans de Déu i demanar-li que faci 

créixer la meva fe i la meva confiança, fonamentades en l’abandó en un Déu 

que és Pare.                                                                             Joan Ferrés Prats 

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 CINQUÈ DE PASQUA.            15 DE MAIG DE 2022. Nº 20 
 

LES RESPOSTES  
A LA CONSULTA SINODAL (2) 

 

Continuem mostrant la síntesi o resultat de les respostes dels 
diversos grups de la parròquia que han treballat sobre el Sínode.   

 

Realitats o aspectes negatius referents a la vivència sinodal: ¿Quins fets o 

quines realitats impedeixen o dificulten que puguem caminar junts? 
 

 Els abusos sexuals en l’església: 
 Bisbes i mossens que per escàndols propis han deixat el 

ministeri. 

 La pederàstia en l’Església 

 La intoxicació d’aquests temes en els mitjans de comunicació 

allunyen la gent de l’Església. 
 

 La poca adaptació de l’església a la societat actual: 
 L’església ha de canviar la paraula “condemnar” per una  

paraula més evangèlica: “acollir” 

 Feligresos poc acollidors, tancats  davant gent nova que s’acosta 
a la parròquia. 

 Poca participació i paper secundari de la dona a l’església. 

 Manteniment de “tradicions” difícils d’entendre per la societat 

actual. 
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INTENCIONS  DE  PREGÀRIA EN LES MISSES 
 

Dissabte dia 14.- Sant  Maties, apòstol.  
12,00 h. Primeres Comunions. 
Vespre (festiva), 20 h.-  Carles Valls Nolla.   
 

Diumenge dia 15.- DIUMENGE CINQUÈ DE PASQUA. Sant Isidre Llaurador.  
9 h.-  Esposos Joan Marcè i Pepita Munné, i filla Neus. Assumpció Traver  
          (colla 39). Josep M. Aymerich i difunts de la família. 
12:00 h.-  Esposos Joan (18 aniv.) i Montserrat i filla Auxili.  
      Esposos Isidre Prats i Maria Almirall. 
 

Dilluns dia 16.-  Sant Joan Nepomucé, prevere i màrtir 
20 h.- Maria Montpart i espòs Genis Puig . A Sant Honorat . Montserrat Prat.      
 

Dimarts dia 17.- Sant Pasqual Bailon, religiós  
9 h.-   Missa.                                      20 h.-  Missa 
 

Dimecres dia 18.- Sant Joan I, papa, i Sant Pròsper, bisbe de Tarragona . 
9 h.-    Esposos Manuel Garcés y Encarna Fernández 
20 h.-   Magí Canals i Maria Pi      
 

Dijous dia  19.- Sant Francesc Coll, prevere dominicà.  
9 h.-  Assumpció Traver (colla 39) .  
20 h.- Celebració de la Paraula i Comunió 
 

Divendres dia 20.- Sant Bernardí de Siena, prevere franciscà .   
9 h.-  Missa 
20 h.-  Antoni Pastor i esposa Margarita, Oleguer Boloix i família.  
          Germans Vicenç i M. Teresa Berenguer López.   

Dissabte dia 21.- Sant Secundí, màrtir a Còrdova.  
17,00 h: Primeres Comunions: Família Zamora Planell. Família Costa. 
Família Cuadras 
Vespre (festiva), 20 h.- Esposos Antoni Galofré i Conxita Casas i fills: 
Teresina, Josefina  i Anton. 
 

Diumenge dia 22.- DIUMENGE  VI DE PASQUA. Santa Joaquima de 
Vedruna, fundadora Carmelites de la Caritat, de Vic. Santa Rita de Cassia.  
9 h.-  Dif. Família Martí Tuset. 
12:00 h.-  Acció de gràcies pels 60 anys de casament d’Antoni Gil i Victòria 
Boltà.  Jaume Vilà Llopart. Accó de gràcies a Santa Rita.  
 

 



 La diferència generacional és a vegades una dificultat per 

caminar junts. 

 Ens hem d’apropar més als altres. Anar al seu encontre (Església 

en sortida). 

 La diversitat sexual i de gènere no assumida per l’Església 

(LGTBI, homosexuals, lesbianes, etc.). 

 L’estructura de l’església massa piramidal. 

 No sentir la necessitat d’apropament a l’Església, parròquia, 
perquè no ofereix atractiu als joves. 

 Poc acolliment a matrimonis que tenen un primer contacte amb 

la parròquia.  
 

 L’obligatorietat del celibat  
 El celibat apareix com un obstacle per alguns joves de cara al 

sacerdoci. El celibat en els preveres hauria de ser optatiu. 
 

 Falta de formació religiosa 
 La poca formació cristiana i/o desconeixement per part dels 

feligresos 

 No hi ha un sentiment clarament missioner entre els fidels.. 

 Vivim a nivell de celebracions comunitàries, però no de vida 

comunitària. 
 

 En la parròquia i en l’Església falten més espais per ser 
consultats els laics. 
 S’ha afeblit el vincle entre els joves de l’esplai parroquial i 

l’Església.  

(la setmana vinent editarem el nº 3 del Qüestionari: Iniciatives i 
Propostes) 
 

 

 LA SORTIDA ARXIPRESTAL A BANYOLES  
DEL DILLUNS DE PASQUA GRANADA, DIA 6 DE JUNY 
Ha començat la inscripció. Hi ha una dotzena d’inscripcions. Els que 
penseu venir inscriviu-vos aviat, no espereu a última hora. Inscriure’s 

        a la parròquia: divendres, de 6 a 2/4 de 8 del vespre. 
                                                                                                                                                                                                                

 CELEBRACIÓ DEL SAGRAMENT DE LA UNCIÓ DELS MALALTS: 
DIUMENGE DE PASQUA DE PENTECOSTA, DIA 5 DE JUNY.  
Aquelles persones que debilitades per l’ edat o malaltia, vulguin rebre 
aquest Sagrament cal que ho facin saber al mossèn o en el despatx 
parroquial. La celebració serà en la missa de les 12,00 del dia de la 
Pentecosta.  
 

 PRIMERES COMUNIONS: aquest dissabte, dia 14, han rebut el 
Cos de Crist per primera vegada els infants: Xènia Badosa Pujol, Mar 
Expósito Pizarroso, Luciana Garcés Londoño, David García López i 
Carla Pérez Millán. 
Moltes felicitats! I l’enhorabona als pares i familiars. 

 
 

NO TINGUEU POR 

Tenint en compte que una de les expressions més repetides per Jesús 

ressuscitat als deixebles és precisament la de “No tingueu por”, no us 

estranyarà que m’hagi sorprès un text sobre la por que he llegit a un llibre .  

Es tracta d'una investigació feta fa uns anys als Estats Units. Els científics 

varen avaluar un grup d’infants de 4 anys des del punt de vista de les seves 

pors i inhibicions. Vint anys més tard varen comprovar que els que havien 

estat qualificats com a més porucs i inhibits quan tenien 4 anys, eren 

políticament més conservadors quan en tenien vint-i-tres 

Aquesta correlació entre la predominança dels sentiments de temença i la 

tendència a posicions polítiques conservadores s'ha comprovat en altres 

investigacions, com la que demostra que les persones políticament 

conservadores tenen més desenvolupada l'àrea dreta de l’amígdala, l’àrea 

cerebral que processa les sensacions de por i d’amenaça. Les persones 

conservadores són, doncs, més vulnerables al risc, a les amenaces i a les pors. 

Aquestes informacions científiques m’han fet pensar molt com a persona de 

fe, perquè sembla que també està científicament demostrat, des d’un punt 

de vista sociològic, que hi ha molts més creients conservadors que 

progressistes.  

Ens trobem, doncs, davant d’una paradoxa singular. Resulta que, 

sociològicament parlant, el conjunt dels creients som més conservadors que 

progressistes i, per tant, més vulnerables a les amenaces i a les pors, i també 

resulta que els cristians estem cridats a guiar-nos per un evangeli en el que  

(continua en la pàgina de darrere) 


