
UNA BONA TROBADA! Ens referim  a la Trobada arxiprestal a Banyoles: 

Caliu de germanor. Eucaristia participada, marc d’una església magnífica, menjar 

bo i abundant, sobretaula ben participada, 160 persones. Vivència de CAMINAR 

JUNTS com església .  
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Solemnitat de la SANTÍSSIMA TRINITAT. 12 DE JUNY DE 2022. Nº 24 
 

RECORDEM ELS GERMANS I GERMANES  

DE VIDA CONTEMPLATIVA 
 

Ho fem cada any en el dia que l’Església celebra la solemnitat de 
la Santíssima Trinitat. I és que, prioritzant la seva relació amb Déu, molt 
sovint, en els llavis i en el cor, donen glòria al Pare i al Fill i a l’Esperit 
Sant. 

No ens cansarem de valorar la seva presència en l’Església en 
general i a la nostra diòcesi en particular. En tenim a Montserrat 
(benedictins i benedictines), també a Vilafranca (Carmelites),...  Cal 
distingir-les de les Congregacions religioses, Instituts de Vida 
Consagrada, Societats de Vida Apostòlica que també són persones 
consagrades, però no estan en monestirs sinó en convents, residències 
i exerceixen un treball en la societat: col·legis, hospitals, treball social, 
etc.  D’aquests darrers sí que en tenim a Sant Vicenç: Franciscanes, 
Salesians, salesianes i Serventes de Sant Josep. N’hem parlat més d’una 
vegada del seu treball important en el nostre poble. 
  Entre nosaltres sovint costa més d’entendre aquesta vocació 
contemplativa, potser perquè no acabem de valorar prou la pregària, la 
lloança. Ens pot semblar temps  perdut  que es podria aprofitar per una 
acció directe d’ajuda als altres. No obstant, també la pregària és 
profitosa per a tota l’Església i la vida contemplativa és un recordatori 
per a tot el poble de Déu del valor de la pregària i la lloança a Déu. Ens 
recorden la consagració a Crist, renunciant a tot per causa del Regne 
del cel i la seva presència és una crida per a tots a la santedat original i 

a experimentar des d’ara els béns que posseirem en el món venidor.  
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INTENCIONS  DE  PREGÀRIA EN LES MISSES 
 

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.-  Missa presidida per Mons. Agustí Cortés, bisbe de Sant Feliu de 
                  Llobregat. Sagrament de la Confirmació. 
                  Dif. Jaume Vilà i família. 

Dilluns dia 13.- Sant Antoni de Pàdua   
20 h.-    Antoni Sanromà Parellada; Antoni Costa Tusaet- Magdalena  Prats 
Boloix i família; Família Prat-Salvans ; Anton Roig i Antònia Raventós; Anton 
Canals i Antonio Canals Roig.    
 

Dimarts dia  14.- Sant Eliseu  
9 h.-  Jaume Margarit – Rosa Casas  
20 h.-  Missa 
 

Dimecres dia 15.- Sant Santa Mª Micaela del Santíssim sagrament . 
9 h.-  Josep M. Aymerich i família   
20 h.-  Mercè Cots./ Teresina i Josefina Masana.       
 

Dijous dia  16.- Sant Quirze i Santa Julita.  
9 h.-  Josep M. Sanglas 
20 h.- Comunió.  
 

Divendres dia 17.- Sant Ismael i Sant Samuel.   
9 h.- Missa                                     20 h.-   Missa 
 

Dissabte dia 18.- Sant Ciríac i Santa Paula.  
Vespre (festiva), 20 h.-   Lluís Parellada Tuset (41 aniv.) esposa Marta i fills 
Isidre i Lluís . 
Assumpció Traver Bellés, membre de l’Orfeó Vicentí, traspassada aquest 
any. 
 

Diumenge dia 19.- SOLEMNITAT DEL COS I LA SANG DE CRIST  .  
9 h.- Esposos Joan Marcè i Pepi Munné i filla Neus. 
12:00 h.- NO N’HI HA 
 

18:00: MISSA AMB PROCESSÓ. Esposos Isidre Prats i Maria Almirall.   
 

 

 



 

 CONFIRMACIONS 
Avui, a la missa de les 12,00 h. Mons. Agustí Cortés Soriano donarà 
el sagrament de la Confirmació als joves: 
Ruth Aymerich Gimeno, Eduard Badosa Pedreño, Ferran Capdevila 
Gil, Roger Carreté Prat, Gal·la Jarde Roig, Jana Siñol Medina. I un 
jove de Sant Esteve de Sesrovires: Daniel Sánchez Romero.  
Els felicitem i encoratgem a una vida cristiana inspirada per l’Esperit 
Sant, plena dels seus dons i de la seva força. 

 
 PRIMERES COMUNIONS DIA 4 DE JUNY 

Diumenge passat havien de sortir en el Full les Primeres Comunions 
del dissabte, dia 4 de juny. Per descuit no varen sortir. Les posem 
avui: 
Aleix Bernabé Rubio, Eloi Ferrés Siñol, Adrián García Solano, Gerard 
González García, Héctor Jiménez Cordo i Jana Martínez Siñol. 
Moltes felicitats i perseverança en el camí iniciat. 
Amb aquest grup han finalitzat les celebracions de Primeres 
Comunions d’enguany. En total 28 nens i nenes. És moment de 
valorar el treball de les catequistes i l’interès dels pares. La feina, 
però, continua, una feina d’anar acompanyant, ajudant, recordant... 

 
 ESPAI DE PREGÀRIA: DEMÀ DIA 13, A ¼ DE 8 DE LA TARDA.  

A les portes de la festa del Corpus, contemplem el gran Misteri.   A 
les 8, missa de Sant Antoni de Pàdua. 

                                                                                                                                                                                                                
 BAPTISMES 

Dissabte, dia 11, han rebut el sagrament del Baptisme els infants: 
Oriol Parés García i les germanes Aitana i Sarayma Sebastián López. 
Enhorabona i benvinguts a l’Església que us rep amb molta alegria. 

 
 DIUMENGE VINENT, DIA 19, SOLEMNITAT DEL “CORPUS” 

COL·LECTA EXTRA PER CÀRITAS DIOCESANA: som el que 
donem. Som amor. 
Horari de misses: Dissabte (vigília): 20,00 h. 
DIUMENGE, DIA DEL CORPUS: 9,00 H. I 18,00 H. (amb 
processó eucarística: Pl. Sant Jordi, Pl. Catalunya, c/ Nou, c/ Josep 
Duran, c/ de Nadal i Pl. Sant Jordi. No hi ha missa a les 12,00 h. 
 

 EXCURSIÓ PARROQUIAL AL NORD: ASTÚRIES, Mar i 
Muntanya... BASÍLICA  DE SANTA MARIA LA REAL DE 
COVADONGA: DEL 15 AL 20 D’AGOST. Animeu-vos-hi!!! 

 

 REUNIÓ DE CATEQUISTES: DIJOUS, A LES 21,00 H AL CASAL. 
 

 

LA PEDAGOGÍA DE JESÚS 

Meditant l’evangeli d'aquest cap de setmana m'he sentit transportat 

a la festa del diumenge passat, a la Pentecosta, amb aquell doble escenari tan 

diferenciat: abans i després de la vinguda de l'Esperit.  

Abans de la seva vinguda hi havia en el cenacle uns deixebles 

esporuguits, neguitejats, en silenci, amb les portes ben tancades per la por 

que els feien els jueus. Després de rebre l'alè de l'Esperit, hi havia uns 

deixebles desfermats, plens d'alegria, valents, amb les portes ben obertes, 

convertits en missioners. 

Potser perquè he treballat gairebé tota la meva vida en el món de 

l'educació, aquesta situació evangèlica m’ha fet pensar en un procés 

planificat per Jesús amb molta sensibilitat pedagògica.  

Jesús demostra tenir molta cura i molta paciència acompanyant-nos 

en el camí de la fe. “Encara tinc moltes coses a dir-vos, però ara serien una 

càrrega massa pesada” (Jn 16, 12). Jesús és conscient que no es pot exigir a una 

persona més del que pot donar a cada moment. I, sobretot, sap que només 

podrem donar el millor de nosaltres mateixos si hem estat alimentats per la 

força de l'Esperit: “Quan vingui l'Esperit, us conduirà cap a la veritat sencera” 

(Jn 16, 13). 

Jesús demostra, doncs, ser un gran pedagog ajudant-nos a avançar en 

el camí de la fe. A l'àmbit de la fe, com a tot aprenentatge, només es pot exigir 

a una persona en base a les seves capacitats. I nosaltres només podrem 

arribar al límit de les nostres possibilitats si ens obrim a la força de l'Esperit. 

Penso que cal que hi hagi a la meva vida moments de cenacle, de 

tancament, de silenci, d'obertura a l’Esperit, i que aquests moments m’han 

de servir d’impuls per créixer en la fe, per avançar envers la veritat sencera i 

per donar testimoni de la fe amb la paraula i amb la vida. 

 

Joan Ferrés Prats 


