
 

FESTA DEL CORPUS: DIUMENGE, DIA 19 DE JUNY: 

MISSES: Vigília a les 20,00 h. DIA: 9,00 h. i 18,00 h. amb Processó 

eucarística. No hi ha missa a les 12,00 h. 

Parròquia de Sant Vicenç Màrtir 

 

 

         

       Parròquia Sant Vicenç, màrtir                                  @vidaparroquial  

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

 

 

PASQUA DE LA PENTECOSTA .               5 DE JUNY DE 2022. Nº 23 

DEIXEM-NOS GUIAR PER L’ESPERIT SANT 

No tinguem por de caminar junts sota el guiatge de l’Esperit Sant. 
Escoltem Déu i escoltem-nos entre nosaltres. Aquell que és Senyor i infon 
la vida i que invoquem com a Pare dels pobres, ens ha estat donat, i és 
l’Hoste diví, consolador, animador, confort, conhort... Omple el cor dels 
fidels i hi encén la flama del seu amor. 

Ens fa caminar, ens fa apòstols. Desvetlla en l’Església l’esperit missioner. 

Necessitem que l’Esperit de Déu renovi la nostra Església i la faci sempre 

més fidel al seu Senyor i diligent en la missió que ha rebut. Alegrem-nos 

perquè pel Baptisme i la Confirmació hem estat marcats amb el do de 

l’Esperit Sant, expressat a través de la Unció del Sant Crisma, el mateix do 

que reberen els apòstols a la Pentecosta, i que després els envià com a 

testimonis arreu del món. 

També els qui reben la Unció dels Malalts són ungits tot invocant l’Esperit 

Sant: “Que per aquesta santa Unció i per la seva gran misericòrdia, el 

Senyor t’ajudi amb la gràcia de l’Esperit Sant, perquè, alliberat(da) dels 

pecats, et salvi i bondadosament alleugi les teves sofrences”.   

En el sagrament de la Penitència la fórmula de l’absolució fa referència a 

l’acció de l’Esperit Sant : “Que Déu, Pare misericordiós, que per la mort i 

resurrecció del seu Fill, ha reconciliat el món amb ell mateix  i ha 

comunicat l’Esperit Sant per perdonar els pecats, et concedeixi el 

perdó i la pau pel ministeri de l’Església...” 
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INTENCIONS  DE  PREGÀRIA EN LES MISSES 
 

Dissabte dia 4.-  Sant Pere M. Santes Rut i Noemí, nora i sogra segons la 
Bíblia.  
17,00 h: PRIMERES COMUNIONS: Miquel Siñol Poch, Marc Valls Rusinés./ 
Jairo Bernabé i Paco García 
Vespre (festiva), 20 h.- Difunts família Torredemer Roig. Miquel Reverter 
Malloll i Montserrat Estrada. Josep Mª Gil Tuset.    
 

Diumenge dia 5.- DIUMENGE DE PENTECOSTA. Sant Bonifaci, bisbe de 
Magúncia i mr.  
9 h.- Missa 
12:00 h.-  MISSA AMB SAGRAMENT DE LA UNCIÓ DELS MALALTS 
COMUNITÀRIA.  Esposos Agustí i Montserrat. Roman Roig Canals (46è. 
aniv.) 
 

Dilluns dia 6.- Santa Bonifacia Rodríguez Castro, fundadora de las Siervas 
de San José.,    
20 h.- No hi ha missa.         
 

Dimarts dia 7 .- Sant Robert, abat cistercenc.  
9 h.-  Elvira Vílchez Garcés i Manuel Vílchez  
20 h.-  Antonio Gallego Sánchez 

Dimecres dia 8.- Sant Guillem, bisbe de York. Sant Miquel dels Sants, 
prevere. 
9 h.-    Teresina Masana 
20 h.-   Josep Martí Solanes (natalici)./ Maria Cusi Jordà      
 

Dijous dia  9.- Jesucrist, Gran Sacerdot per sempre. Sant Efrem, diaca siríac  
9 h.-  Missa                            20 h.- Celebració de la Paraula i Comunió 
 

Divendres dia 10.- Sant Maurici, abat .   
9 h.- Missa 
20 h.-  Anton Galofré i Conxita Casas i fills: Teresina, Josefina i Anton. 
          Jaume Vila (22 aniversari) 
  

Dissabte dia 11.- Sant Bernabé, apòstol company de Pau.  
Vespre (festiva), 20 h.-   Lola Duran (15 aniversari) espòs Francesc i filla  
                                            Rosita./ Josep Mª Gil Tuset  
 

Diumenge dia 12.- SOLEMNITAT DE LA SANTÍSSIMA TRINITAT.  
9 h.-  Missa 
12:00 h.-  Presidida per Mons. Agustí Cortés, bisbe de Sant Feliu de 
                  Llobregat. Sagrament de la Confirmació. 
                   Jaume Vilà i família. 

 



En l’Eucaristia trobem dues invocacions a l’Esperit Sant: “santifiqueu 

aquestes ofrenes fent que hi davalli el vostre Esperit, com la rosada, 

perquè es converteixin per a nosaltres en el Cos i en la Sang de Jesucrist, 

nostre Senyor.”. I una súplica sobre els fidels que celebren l’Eucaristia: “Us 

supliquem humilment que l’Esperit Sant uneixi en un sol cos els qui 

participem del Cos i de la Sang de Crist”. 

En els sagraments de l’Orde i del Matrimoni s’invoca també l’acció de 

l’Esperit Sant. Fem, doncs el camí de la vida cristiana sota l’acció de 

l’Esperit. 

I ara, en aquest moment del Sínode, el continuem invocant: 

“Som aquí, Esperit Sant, reunits en el vostre nom.  

Vós que sou el nostre veritable conseller: 

veniu a nosaltres,  doneu-nos suport, entreu als nostres cors.  

Ensenyeu-nos el camí, mostreu-nos com assolir la meta.  

Impediu que perdem el rumb com a persones dèbils i pecadores...” 

Mn. Anton Roca 
 

 

 NOCES D’OR MATRIMONIALS 
Felicitem pels seus 50 anys de matrimoni, els esposos Joan Raventós 
i Cati Mestres. L’aniversari fou el passat 26 d’abril, però ho celebraran  
aquest dilluns, dia 6, amb la celebració de l’Eucaristia a les 12 del 
migdia a l’església parroquial. Bona festa amb la seva família i amics! 

 

 TROBADA ARXIPRESTAL A BANYOLES: DEMÀ, DILLUNS DE 
PASQUA. 
Sortida de La Vailet (costat del McDonal’s), puntualment a les 7,30 
h. Serem unes 160 persones entre les 10 parròquies de l’Arxiprestat. 
3 autocars. 
Degut a aquesta Trobada  no hi haurà missa a la tarda. Al matí hi ha 
la Missa de Noces d’Or a les 12 del migdia. 
 

 REUNIÓ DE CÀRITAS INTERPARROQUIAL 
Serà dijous vinent, a les 5 de la tarda al Casal parroquial. 

          
 

AVUI, A TOTES LES MISSES, COL·LECTA EXTRA PER OBRES: 
HAN BAIXAT NOTABLEMENT LES COL·LECTES DOMINICALS!!! 

 SAGRAMENT DE LA CONFIRMACIÓ: DIUMENGE VINENT  
El Sr. Bisbe presidirà la missa de 12 i administrarà el sagrament de la 
Confirmació a 6 joves. 
Els joves hauran preparat aquesta celebració amb un recés a Piera. 
 

 BAPTISMES EL DISSABTE, DIA 4: 

Han rebut aquest sagrament els infants Héctor Castro Sotelo i Carlos 
López López. Els felicitem i preguem per ells i les seves famílies. 

 
 

LA MIRADA DE DÉU 

No sé si us ha passat alguna vegada el fet de trobar-vos davant d’una 

cita de l'Evangeli o de la Bíblia que no era nova per a vosaltres i, de sobte, 

descobrir-hi un significat nou o bé trobar-hi una força que mai no se us havia 

manifestat. 

M’ha passat aquesta setmana. Feia dies que donava voltes al tema del 

discerniment, un concepte que m’atreu, potser perquè no se'n parlava  a 

l'Església quan jo era jove. Ara se'n parla molt en relació amb el Sínode i, a 

més, aquest any el Pla Pastoral de l’Arxidiòcesi de Barcelona hi està dedicat. 

Discernir és ser capaç de distingir el bé del mal, saber jutjar, saber valorar la 

realitat en cada moment. 

Doncs bé, resant els salms, de sobte vaig llegir: “Déu de l'univers, 

renoveu-nos, feu-nos veure la claror de la vostra mirada, i serem salvats” 

(Salm 79, 4). Mai no hi havia pensat. “Feu-nos veure la claror de la vostra 

mirada”. Va ser com un descobriment. Perquè puguem ser salvats, cal que 

Déu ens ajudi a mirar amb els seus ulls. 

La mirada de Déu ens ajuda a discernir. Mirar amb els ulls de Déu ens 

salva, ens omple de claror. Si mirem les persones i les situacions de la vida 

amb la mirada de Déu, no hi ha lloc per a l'odi, la rancúnia, l'enveja, la 

luxúria, l’ambició, l’explotació. 

Posar la realitat, i sobretot els altres, davant dels ulls de Déu em 

converteix en una persona pacífica i pacificadora, m’obliga a ser compassiu, 

pacient, misericordiós, humil, net de cor. 

Dono gràcies a Déu pel do de la seva Paraula i, com que m'agradaria 
saber discernir, saber què em demana Déu a cada moment, intento convertir 
el Salm en una pregària freqüent: “Senyor, feu-nos veure la claror de la vostra 
mirada i serem salvats”.  

Joan Ferrés Prats 


