
 

EXCURSIÓ A ASTÚRIES I MARE DE DÉU DE COVADONGA 
Del 15 al 20 d’agost. Amb autocar climatitzat. 
Ja som poc més de 10 persones. Ja s’ha de lliurar la paga i senyal. 
Per informació i gestions: Despatx parroquial: dimecres i divendres 
de 6 a 8 de la tarda.  

Parròquia de Sant Vicenç Màrtir 

 

 

         

       Parròquia Sant Vicenç, màrtir                                  @vidaparroquial  

Per fer donatius a la Parròquia a través de Bizum, indicar codi ONG 02752. 
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LA DIGNITAT DE COMBREGAR A LA MÀ 
 

Voldria valorar el fet de combregar, de rebre el Cos de Crist com aliment 
espiritual.  Les dues formes de rebre la Comunió –a la boca o a la mà-  
són igual de dignes. Però em vull fixar avui en la dignitat de combregar 
a la mà. És la forma escollida per la majoria d’entre nosaltres. Alguns ho 
han escollit perquè ho troben bé. D’altres per raons higièniques (pels 
fidels, pels que reparteixen la Comunió), d’altres perquè hi veuen una 
forma adulta de rebre el Pa que se’ns dona...  
I no ens posem a comparar la dignitat dels membres del cos. Algú pot 
pensar: “qui sap què han tocar les mans”. Per això cal rentar-se les mans 
abans. Anar amb les mans netes a missa. És suficient. Però també 
hauríem de pensar que hem  fet amb la boca, amb la llengua: no només 
què hi entra, sinó també què en surt: paraules ofensives, insults, 
crítiques... No ho dic pas per fer agafar escrúpols, sinó perquè siguem 
equànimes en els nostres raonaments. 
I encara voldria defensar aquest gest tan evangèlic de parar la mà, com 
a pobres, i acollir –no prendre- el pa sagrat. No agafar el pa sagrat de 
mans del sacerdot, sinó acollir-lo com el pobre para la mà quan demana 
una caritat. Acabem de dir: “Senyor no sóc digne que entreu a casa 
meva” . Mai no en som dignes. És Ell qui ens purifica. 
L’Església, fa molts anys que va reintroduir aquesta fórmula de 
combregar a la mà. És la fórmula més antiga, la que van fer servir els 
apòstols i les primeres generacions de cristians. 
Sant Ciril de Jerusalem (segle IV) deia: “fes de la mà esquerra un tron 
per a la mà dreta, perquè aquesta ha de rebre el Rei, i rep el cos de 
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INTENCIONS  DE  PREGÀRIA EN LES MISSES 
 

Dissabte dia 25.- Sant El Cor Immaculat de la Verge Maria. Sant Pròsper 
d’Aquitània, bisbe. Sant Guillem,abat.  
Vespre (festiva), 20 h.- Josep Mª Gil Tuset.  

Joan Matas i Anita Ferrés i Mª Dolors Balcells.                         
              Ali-Mercedes De Sala.  

 

Diumenge dia 26.- DIUMENGE XIII DE DURANT L’ANY. Sant Josepmaria 
Escrivà de Balaguer, prevere, fundador de l’Opus Dei.  .  
9 h.- Difunts Planas Tuset. 
      Esposos Miquel Via i Dolores, i filla Mª Rosa. 
         Esposos Joan Saperas i Benita. 
      Família Boltà Llinàs. 
12:00 h.- Esposos Joan i Montserrat i filla Auxili. 
     Isidre Prats i Maria Almirall. 
 

Dilluns dia 27.- Sant Ciril d’Alexandria 
20 h.-Funeral de Rafaela Garcia Ortega. 
 

Dimarts dia 28.-Sant Ireneu de Lió 
9 h.- Antonio Garcés (padre e hijo).    20 h.- Missa. 
 
 

Dimecres dia 29.- Sants Pere i Pau, apòstols 
9 h.- Pere Castells Costa i familiars difunts. 
20 h.- Pere Vendrell i Font. 
 

Dijous dia 30.- Sants protomàrtirs romans.  
9 h.- Missa.                                     20 h.- Celebració de la Paraula i Comunió. 
 

Divendres dia 1.- Sant Domicià, abat. 
9 h.- Missa.                                     20 h.- No missa (horari d’estiu) 
 

Dissabte dia 2.- Sants Procés i Martinià. 
Vespre (festiva), 20 h.- Difunts família Torredemer Roig. 

Marina López Casasampere (1r aniversari). 
 

Diumenge dia 3.- DIUMENGE XIV DURANT L’ANY.  
9 h.- Missa. 
12:00 h.- Esposos Agustí i Montserrat. 

 



Crist a la palma de la mà, dient: «Amén». Després d’haver santificat 
els ulls amb el contacte amb el sant cos, pren-lo amb cura i procura 

de no perdre’n ni una engruna”. 
Cal, doncs, rebre el Cos de Crist amb tota dignitat i respecte, bé sia 
directament a la boca o bé sia rebent-lo a la ma. Si ho fem d’aquesta 
segona manera cal fer-ho bé: immediatament després de rebre el pa a 
la mà esquerra, amb la dreta posar-se el pa sagrat a la boca davant el 
ministre que te’l dona o bé retirar-se a un costar i menjar el pa sagrat 
de cara a l’altar i no tot caminant, tot retornant al lloc, menysvalorant 
l’acte de menjar el Cos de Crist. Rebent la Comunió a la mà podries 
pensar que aquest és el moment important. I no. El moment important 
és menjar el Cos de Crist. Per això cal fer-ho amb tota dignitat. 

Mn. Anton Roca 
 

 

 REUNIONS: 
o Consell Pastoral parroquial: aquest dimarts, a les 20 

h., a la Rectoria. 
o Consell pastoral arxiprestal: aquest dimecres, dia 29, 

a les 9 del vespre, a la rectoria. 
 

 FESTA DE SANT PERE I SANT PAU: DIMECRES, DIA 29 
Horari de misses: a les 9 del matí i a les 8 del vespre. Participem en 
la festa de Pere, el capdavanter en la confessió de la fe i Pau, el qui 
la posà a plena llum.   

                                                                                                                                                                                                                  

 ETAPA PASTORAL 
El nostre seminarista Josep Sellarés ha acabat l’etapa de Seminari i 
comença una etapa pastoral més plena entre nosaltres, vivint a la 
rectoria. Encara que podrà completar alguns estudis, de fet tindrà 
més temps per introduir-se en les tasques pastorals de la parròquia. 
Benvingut i gràcies.    
 

 MISSES DELS DIES FEINERS DE L’1 AL 15 DE JULIOL 
DILLUNS: Missa a les 20,00 h. 
               De dimarts a divendres: Misses a les 9 del matí.  
 

 TORNA LA PELEGRINACIÓ DE LOURDES 
Demà dilluns, a la tarda, tornen els malalts, voluntaris i pelegrins 
que des de dijous són a Lourdes. De moment tot els va bé. Aquest 
dissabte han celebrat la missa a la Cova. I diumenge la missa 
internacional en la gran església subterrània de Sant Pius Xè. 
Després la paella de l’arròs de germanor, fi de festa... i preparar la 

maleta. Dilluns després d’esmorzar retorn cap a Sant Vicenç. Bon 
viatge de retorn!!! 
  

 CONDOLENÇA 
La donem als familiars de Rafaela (Rafi) García Ortega que morí el 
passat  dia 17, a l’edat de 74 anys. 
Descansi en la pau del Senyor. La missa funeral serà aquest dilluns, 
dia 27, a les 8 del vespre. 

 
 

LES ZEBRES NO TENEN ÚLCERES 

És el títol d’un dels llibres més coneguts sobre el tema de l'ansietat i de 
l'estrès, que és un problema cada vegada més greu i estès a tot el món 
desenvolupat. Als Estats Units l’ansietat afecta al 25% de la població, és a dir, 
la pateix una de cada quatre persones. 

Què tenen a veure les zebres amb l’estrès? Si una zebra està pasturant 
tranquil·lament a la sabana africana i la persegueix un lleó, s’activa el seu 
sistema d’estrès. Es bloquegen totes les funcions corporals que gasten 
energia (la sensació de gana, la digestió), i totes les seves forces es concentren 
en la fugida salvadora.  

Hi ha una diferència substancial entre els animals i l'ésser humà en la manera 
de reaccionar a les amenaces i perills. En la zebra, una vegada assegurada la 
supervivència, les funcions corporals es normalitzen i l'animal torna a 
pasturar plàcidament. Només s’amoïna quan hi ha perill imminent. L'ésser 
humà, en canvi, té la capacitat d'imaginar-lo, d’anticipar-lo, i això, que és un 
avantatge, també pot ser un perjudici. 

La por d’un avantpassat davant d’un lleó durava tres minuts, fins que la 
situació es resolia. Avui la por davant l'amenaça d'una hipoteca pot durar 
trenta anys (“I si un dia no la puc pagar?”). Viure en un estat d’alarma 
constant consumeix moltíssima energia i pot acabar destrossant la nostra 
vida. Preocupar-se per una amenaça real pot salvar la vida. Preocupar-se per 
una amenaça hipotètica la pot destruir.  

En la coneguda sentència “Viu el present!” hi estan d'acord la ciència i 
l’evangeli: “No us preocupeu pensant què menjareu o què beureu o com us 
vestireu (...). El vostre Pare celestial ja sap prou que en teniu necessitat (...). 
No us preocupeu, doncs, pel demà, que el demà ja es preocuparà d'ell mateix” 
(Mt 6, 25-xx). 

 Joan Ferrés Prats 


