
La segona lliçó és d’empatia. La manera més eficaç d’evitar els 

comportaments incorrectes dels altres (els seus pecats, les seves mancances) 

és actuant amb empatia, posant-me en el seu lloc, compartint els seus 

sentiments. Jesús també n’és model: radicalment en contra del pecat, però 

sempre afectivament a prop del pecador. 
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Diumenge 14 de durant l’any                  3 DE JULIOL DE 2022. Nº 27 
 

TEMPS DE CONTEMPLACIÓ 
 

Pregària del papa Francesc. En el temps d’estiu, temps per a molts 
de descans, d’acostar-se a la natura, amb més temps per a la 
pregària, val la pena que també sigui un temps de contemplació. 
Esperem que aquest text del papa ens hi ajudi. 

 

“Déu omnipotent, que ets present a tot l’univers 
i a la més petita de les teves criatures. 
Tu que envoltes amb la teva tendresa tot el que existeix, 
vessa en nosaltres la força del teu amor 
perquè cuidem la vida i la bellesa. Inunda’ns de pau, perquè visquem 
com a germans i germanes sense fer mal a ningú. 
Déu dels pobres, ajuda’ns a rescatar 
els abandonats i oblidats d’aquesta terra 
que valen tant als teus ulls. 
Guareix les nostres vides, 
perquè siguem protectors del món i no depredadors, 
perquè sembrem bellesa i no contaminació ni destrucció. 
Toca els cors dels qui només busquen beneficis 
a cost dels pobres i de la terra. 
Ensenya’ns a descobrir el valor de cada cosa, a contemplar admirats, 
a reconèixer que estem profundament units 
amb totes les criatures en el nostre camí cap a la teva llum infinita. 
Gràcies perquè ets amb nosaltres tots els dies. 
Encoratja’ns, si us plau, en la nostra lluita per la justícia, l’amor i la pau.” 
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INTENCIONS  DE  PREGÀRIA EN LES MISSES 
 
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. 
 

Dilluns dia 4.- Santa Isabel de Portugal.  
20 h.- Maria Rosa Llavayol Reverter (Ⴕ 25 de maig) 
 

Dimarts dia 5.- Sant Antoni Maria de Zaccaria  
9 h.- Missa 
 

Dimecres dia 6.- Santa Maria Goretti. 
9 h.- Missa. 
20 h.- Celebració de la Paraula i Comunió 
 

Dijous dia 7.- Sant Fermí; Sant Benedicte XI. 
9 h.- Lola Sàbat (20è aniversari) i espòs Jaume Romagosa. 
20 h.- Celebració de la Paraula i Comunió 
 

Divendres dia 8.- Sant Adrià III, papa. 
9 h.- Missa. 
20 h.- Celebració de la Paraula i Comunió. 
 

Dissabte dia 9.- Sants Agustí Zhao Rong i companys màrtirs. 
Vespre (festiva), 20 h.- Família Mèlich Oriol. 

Contxita Casas i Anton Galofré i fills Teresina, 
Josefina i Anton. 

 

Diumenge dia 10.- DIUMENGE XV DE DURANT L’ANY. Sant Cristòfol. 
9 h.- Missa. 
12:00 h.- Auxili Font (2n aniversari) i pares. 

 



 

 BAPTISMES 
Dia 2 juliol: Alba Castillo Parra i Andrea-Alejandra Puglla Puglla. 
Dia 3 juliol: Leo Padial Díaz i Alan Viladoms Cartró. 
Enhorabona i un bon camí de seguiment de Crist. 
 

 HORARI CULTE DELS  DIES FEINERS D’AQUESTA SETMANA 
 El dilluns: missa a les 20,00 h 
 De dimarts a divendres: Missa a les 9,00 h.  
 Celebració de la Paraula i Comunió a les 8 del vespre: 

dimecres, dijous i divendres. Dimarts a la tarda no hi ha 
celebració. 
                                                                                                                                                                                                    

 CASAMENTS EN EL MES DE JULIOL  
 Juan Manuel Herrero Rosendo amb Jéssica Julián Martínez, 

nascuts a Barcelona i veïns de Sant Vicenç dels Horts. 
 Antonio Miguel Andrades Figuereda amb Eva Domínguez 

Pereida, nascuts a Ronda i Barcelona respectivament i veïns 
de Sant Vicenç dels Horts. 

 José Mª Silva Fernández i Lidia Vaz-Romero Maldonado, 
nascuts a Madrid i Barcelona, respectivament i veïns de Sant 
Vicenç dels Horts. 

Enhorabona i que visquin l’autèntica alegria de l’autèntic amor. 
 

 CONDOLENÇA 
La donem als familiars de Francesc Biscarri Campderrós, que morí 
el passat dia 30 de juny, a l’edat de 85 anys 
Descansi en la pau del Senyor. 

 

 NOCES D’ARGENT MATRIMONIALS 
Dissabte vinent, a les 12 h., a la nostra parròquia, celebren els 25 
anys de matrimoni en Ivan Mallol Martínez i Marta Rosell Casals. Es 
casaren aquí el 5 de juliol de 1997. Ens unim a la seva festa i acció 
de gràcies. Enhorabona!. 
 

 RESULTAT DE LA COL·LECTA DE CÀRITAS DEL DIA DE 
CORPUS  
Es recolliren 890 €. (any 2021: 906). Moltes gràcies 
 

 ES CANCEL·LA L’EXCURSIÓ A ASTÚRIES 
Per no arribar al mínim d’inscripcions, s’anul·la sortida proposada 
per aquest estiu. 
 
 

 DIMARTS, 5 DE JULIOL, A LES 21,00 H. A L’ESGLÉSIA DE 
SANT VICENÇ MÀRTIR: 
 

CONCERT DE CANT CORAL 
 

a càrrec de la coral BÉLA BARTÓK (Female Choir)  

de Szeged (Hongria) 
Dintre del LVII FESTIVAL INTERNACIONAL DE CANT CORAL, 

organitzat per la Federació Catalana d’entitats corals. 
 

Participem-hi, que val la pena! 
 

 

UNA LLIÇÓ DE SABER FER 

El diari Los Angeles Times va fer pública una anècdota de l'àmbit polític 

que va succeir als anys cinquanta, en una recepció de la Commonwealth, 

presidida pel Primer Ministre britànic Winston Churchill. 

Segons el diari, durant el sopar d’aquella recepció el cap de protocol va 

avisar Churchill que un alt càrrec polític d’un país estranger s'havia posat 

a la butxaca del pantaló un dels caríssims salers de plata que hi havia a la 

taula. El primer ministre britànic no va voler muntar un escàndol, però 

tampoc no volia deixar passar un comportament tan inadequat. 

Després de pensar-s'ho una estona, Churchill va agafar de la taula el 

pebrer de plata que feia joc amb el saler, i també se'l va posar a la butxaca. 

Al final del sopar, es va acostar a l’alt mandatari estranger i li va dir amb 

discreció: 

-       Senyor, sembla que ens han vist. Penso que haurem de tornar 

els dos salers si no volem tenir un greu incident diplomàtic. 

El polític no només va tornar el saler, com Churchill, sinó que ho va fer 

amb un somriure als llavis. 

L’anècdota revela l’enginy de Churchill, però també la seva ètica i la seva 

sensibilitat. Permeteu-me que comparteixi les dues lliçons que em dona 

l’anècdota, com a persona i com a creient. 

La primera té a veure amb la integritat. No puc pecar per omissió deixant 

passar, com si no els veiés, comportaments dels altres que no son 

correctes. Els he de denunciar, com va fer Churchill i com també va fer 

sempre Jesús.                                                          

(continua al darrera) 


