
Heus ací, doncs, una cadena feta de baules que es reforcen l'una a l'altra. 

Una persona fa un favor, la que l'ha rebut li agraeix, la persona que ha fet 

el favor rep la valoració positiva de l’agraït i es predisposa a seguir la 

cadena... 

                                                                               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 SISÈ DE PASQUA.                 22 DE MAIG DE 2022. Nº 21 
 

LES RESPOSTES  
A LA CONSULTA SINODAL (3) 

 

PROPOSTES: 

3 A : Propostes per créixer i millorar la vivència sinodal: a nivell 
personal: ¿ què em suggereix l’Esperit per créixer en comunió 
amb els que caminen amb mi? 

 Formació continuada 

 Tenir predisposició i prendre consciència de caminar junts. 

 Anar preparats a les celebracions.  

 Treballar en petits grups o comunitats. 

 Que cada cristià transmetés a la comunitat un bon exemple 

d’acord amb l’Evangeli de Jesucrist 
 

3B:  A nivell de parròquia, de diòcesis, d’Església, ¿ hi hauria 

alguna iniciativa o proposta que ens pogués ajudar a créixer en 

la “vivència sinodal”  
 Ser veritables testimonis de la nostra fe.  

 Grups de reflexió on es pugui dir el que realment portem al cor. 

 Aprofitar les ocasions en que s’apropa gent apartada ( funerals, 

baptismes...) per fer una celebració més assequible. Millorar 

l’acollida de persones immigrants, d’altres ètnies . Crear la figura 

de “famílies acompanyants” (apadrinament familiar) 
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INTENCIONS  DE  PREGÀRIA EN LES MISSES 
 

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. 
    Josep Mª Gil Tuset 
 

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.-  Jaume Vilà Llopart. Accó de gràcies a Santa Rita.  
 

Dilluns dia 23.- Sant Desideri, bisbe.   
20 h.-  A Santa Rita en acció de gràcies       
 

Dimarts dia  24.- Maria Auxiliadora.  
9 h.-  Joan Costa Ubach i familiars difunts  
20 h.-  Miquel Siñol (12 aniv.) esposa Lola, fill Ermenegild i neboda Núria. 
            Ramon Badosa (28 aniv.) i esposa Pepeta Castells. 
 

Dimecres dia 25.- Sant Beda el Venerable, prevere i doctor de l’Església. 
9 h.-    Missa.                   20 h.- Missa        
 

Dijous dia  26.- Sant Felip Neri, prevere i fundador .  
9 h.-  Missa          20 h.- Celebració de la Paraula i Comunió 
 

Divendres dia 27.- Dedicació de la Catedral de Sant Feliu de Llobregat.   
9 h.- Missa   20 h.-  Encarna Garcia Cuadrado  

 

Dissabte dia 28.- Sant Just, bisbe d’Urgell.  
12:00 h.- PRIMERES COMUNIONS: Emili Torras (8è. aniversari) 
Vespre (festiva), 20 h.-    Esposos Pere Berenguer i  Isabel López 
      Josep Mª Gil Tuset 
 

Diumenge dia 29.- SOLEMNITAT DE L’ASCENSIÓ. Sant Pau VI, papa.  
9 h.- Difunts Planas-Tuset. Esposos Miquel Via i Dolores i filla Mª Rosa.  
Esposos Joan Saperas  i Benita. 
12:00 h.-  Manuel Clajer i esposa Inés. Joan Mèlich, esposa Maria i fill Joan. 
Família Caño. 
 

 



 Compartir la fe, especialment en trobades parroquials 

 Acollir els joves ( Cau, Esplai…). Proporcionar líders . Paper 

important dels seminaristes. 

 Posar més atenció en el fons de les celebracions que en la forma  

 Fomentar la participació de les dones a nivell de parròquia i 

d’Església. 

 Que els laics puguin tenir més participació en òrgans de govern de 

l’església i puguin decidir juntament amb els sacerdots /bisbes. 

 Aprofitar les homilies dels mossens per sentir-nos més 

interpel·lats. 

 Hem de seguir a la pràctica les bases de l’evangeli. 

 Valorar més els aspectes positius d’altres confessions religioses. 

 Celebracions més amplies per viure la fe amb més comunitat.: 

recés de quaresma i d’advent. Preparació  de l’evangeli dominical. 

Espais de diàleg més amplis. 

 Que els mossens puguin viure en comunitat, i no sols. 
 

DECLARACIÓ DE LA RENDA: 10 RAONS  PER A MARCAR LA “X” A 

FAVOR DE L’ESGLÉSIA A LA DECLARACIÓ. 

 És una forma senzilla de col·laborar amb l’Església. 

 És absolutament de franc. 

 Demostra el compromís i l’adhesió a l’Església i a l’activitat que realitza. 

 És de les poques coses que podem decidir sobre els nostres impostos. 

 Demostrem a la societat que som molts els qui valorem la tasca de 

l’Església. 

 Marcant la “X” s’ajuda a sostenir l’Església en el desenvolupament de 

les seves activitats. 

 Suposa dir “SÏ” a la llibertat religiosa. 

 És una decisió lliure i democràtica, que no perjudica ningú. 

 Es poden marcar simultàniament les caselles de l’Església catòlica i 

d’altres finalitats d’interès social (Càritas, etc.). 

 Per als no catòlics o no practicants, marcar la casella suposa també 

reconèixer el paper que l’Església té en la nostra societat, especialment 

amb els més necessitats. 
 

 

 PRIMERES COMUNIONS: aquest dissabte, dia 21, han rebut el 
Cos de Crist per primera vegada els infants: Carla Escribano García, 

Irina Soldado Ruiz, Arnau Viana Caba i Júlia Zamora Planell. 
Moltes felicitats! I l’enhorabona als pares i familiars. 

 

 BAPTISMES  
Dia 21de maig: Ariadna Camacho Nieto. 
Dia 22 de maig: Maria Jiménez García. 
                                                                                                                                                                                    

 EXCURSIÓ ARXIPRESTAL A BANYOLES: 6 de juny 

        diumenge vinent, límit per apuntar-se. 
 

 SAGRAMENT DE LA UNCIÓ DELS MALALTS:  

        Diumenge, dia 5, a les 12 del migdia. 
 

 

GRATITUD 

Quan era petit i alguna persona tenia un detall amb mi, els pares 

s'afanyaven a preguntar-me: “Què es diu?”. Jo entenia de seguida que 

havia de donar les gràcies. També insistien a fer-me veure que havia 

d’agrair a Déu tot el que rebia d’Ell cada dia. De fet, Eucaristia vol dir acció 

de gràcies. 

Sempre he valorat positivament aquella preocupació dels meus pares per 

inculcar-me la virtut de la gratitud, tant a Déu com als altres, i he intentar 

transmetre aquests sentiments als meus fills. 

Però la gratitud és una virtut poc valorada actualment. I és una llàstima, 

perquè és una virtut molt constructiva. Des d’un punt de vista personal la 

gratitud fa humil la persona que la practica.  Una persona orgullosa mai no 

dona les gràcies, perquè està convençuda que tot el que té o tot el que rep 

s'ho ha merescut, s'ho ha guanyat. 

La gratitud també és una virtut social, perquè ajuda a crear harmonia, a 

construir relacions socials positives. La persona que rep l’agraïment veu 

reconeguda la seva bona acció i es predisposa a seguir fent-ne més.  

L’agraïment crea, doncs, una dinàmica positiva, que es pot potenciar i dur 

encara més lluny. Comentava un pensador que, quan et diuen “Gràcies!” 

per un favor que has fet, se sol contestar “De res”, però que hi ha una 

fórmula més constructiva. És aquesta: “Tu hauries fet el mateix”. 

Contestant així es fa un acte de reconeixement de la vàlua de l'altra 

persona, i alhora se la repta, se la implica, se la compromet. Quan et 

valoren positivament dient que tu també hauries fet un acte generós, et 

sents impulsat a fer-lo.                                       (continua al darrere) 


