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Diumenge 16 de durant l’any.              17 DE JULIOL DE 2022. Nº 29 
 

LES CELEBRCIONS EXEQUIALS 
 

En el mes de març passat a la nostra Diòcesi el Sr. Bisbe aprovà la 
celebració d’exèquies en absència de ministre ordenat i el Directori per 
a la celebració de les exèquies dirigides per persones laiques amb 
encàrrec pastoral. Vol dir això que en unes circumstàncies determinades 
(la impossibilitat de poder disposar en un moment donat d’un ministre 
ordenat) un laic pot dirigir una celebració exequial catòlica en els 
tanatoris. Aquestes celebracions només es podran encarregar a laics que 
hagin rebut la deguda preparació i estiguin en possessió de l’autorització 
corresponent. Aquesta preparació inclou continguts fonamentals de 
teologia, de litúrgia i pastorals. 
Els laics que ocasionalment puguin rebre l’encàrrec de dirigir 
celebracions exequials disposaran d’una carta-certificat, signada pel 
bisbe, que els acreditarà com persones preparades i autoritzades per 
aquesta funció. 
El nostre arxiprestat gaudeix de 8 preveres i 3 diaques. Difícilment es 
donarà el cas que en un moment determinat cap d’ells pugui fer una 
celebració exequial. Però es poden donar casos concrets en tanatoris, 
en diumenge, que els mossens (diaques i preveres) estiguin ocupats en 
celebracions dominicals, i la funerària demana una hora que ens és 
impossible poder atendre. 
Per això a la proposta de poder fer aquest servei, s’han presentat dos 
laics del nostre arxiprestat, de la parròquia de Sant Antoni de Pàdua, de 
Sant Vicenç. Han fet el curset i han rebut l’acreditació i autorització per 
fer aquest servei. Són en Jesús Churio Ruiz i Juan Manuel Sebastián 
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INTENCIONS  DE  PREGÀRIA EN LES MISSES 
 
Dissabte dia 16.- Mare de Déu del Carme. 
Vespre (festiva), 20 h.- Eudald Sabaté Miret. 

Teresina i Josefina Masana 
 

Diumenge dia 17.- DIUMENGE XV DE DURANT L’ANT. Sant Aleix. 
9 h.- Carme Parés i espòs Vicenç./Esposos Carme Casasampere i Ramon 
Pauné i filla Assumpció. 
 

12:00 h.- Esposos Lluís i Lola. 
 

Dilluns dia 18.- Sant Frederic, bisbe. Santa Marina 
20 h.- Missa  
 

Dimarts dia  19.- Santa Àurea, vg. i mr.  
9 h.- Dolores Nicolau Toral  
20 h.- Celebració de la Paraula i Comunió 

Dimecres dia 20.- Sant Apol·linar, bisbe i mr. Sant Elies, profeta. 
9 h.- Esposos Antonio Pastor i Margarita, Oleguer Boloix i dif. Família 
         Narciso Roget Oliveras   
20 h.- Celebració de la Paraula i Comunió 
 

Dijous dia 21.- Sant Llorenç de Bríndisi, prev. Caputxí.. Sant Daniel, 
profeta.  
9 h.- Enric Perals Aymerich 
20 h.- Celebració de la Paraula i Comunió 
 

Divendres dia 22.- Santa Maria Magdalena, deixebla de Jesús .   
9 h.- Difunts família Martí Tuset 
20 h.-  Celebració de la Paraula i Comunió  

Dissabte dia 23.- Santa Brígida, religiosa, viuda, fundadora, patrona 
d’Europa. .  
Vespre (festiva), 20 h.- Carmen Pumarola Pont. 
    Joaquim Prats Pale 
    Esposos Antonio Costa Tuset i Magdalena Prats  
    Boloix i família.  
 

Diumenge dia 24.- DIUMENGE  16 DE DURANT L’ANY . Santa Cristina, vg i 
mr.  
9 h.- Manel Solanes (natalici). 
12:00 h.- Esposos Isidre Prats i Maria Almirall. 
 

DILLUNS, DIA 25: A SANT VICENÇ DELS HORTS: FESTA MAJOR D’ESTIU: 
SANT VENUST I EXUPERANCI. Santoral universal: SANT JAUME, apòstol. 
 

11,30 h.: MISSA SOLEMNE. Dif. Jaume Vilà, Jaume Presas Gil, Pere Cerdà 
(14 aniversari). 

 



Quintana. Són laics compromesos al servei de l’Església, i des d’aquí els 
agraïm la seva disponibilitat. 
Aquesta celebració no s’ha de confondre amb una cerimònia laica, ni que 
aquesta acabés amb el res del Parenostre. Cal que l’Església en la 
persona del bisbe autoritzi la persona que presideix la celebració 
exequial i que se segueixi el directori aprovat del ritual exequial: 
oracions, lectures de la Sagrada Escriptura, el ritus i altres elements de 
la celebració.  
Cal fer aquesta advertència perquè d’un temps ençà hem notat una 
reducció notòria de celebracions exequials catòliques en els tanatoris. 
Quan no hi ha un ministre de l’Església (capellà o diaca) o un laic 
acreditat i autoritzat pel bisbat, no es pot dir que la celebració sigui feta 
per l’Església, per més que en ella s’hi afegeixi la pregària del Parenostre. 
Cal que els fidels ho tinguin ben present i també des dels serveis 
funeraris es presenti amb tota claredat. 

Mn. Antoni Roca 
 

 

 CELEBRACIÓ EUCARÍSTICA DIOCESANA DEL CAMÍ 
SINODAL: 
La nostra diòcesi de Sant Feliu prepara aquesta celebració el 
diumenge, 18 de setembre, a les 6 de la tarda. No se celebrarà a la 
nostra Catedral de Sant Feliu, sinó a la Basílica de la Sagrada 
Família a Barcelona. 
Es vol que sigui una representació de tota la nostra diòcesi, 
principalment de tots els qui participaren en els grups de treball de 
preparació del Sínode. S’han repartit les entrades que són un total de 
2.300. D’aquestes, 190 ens pertoquen a l’Arxiprestat de Sant Vicenç 
dels Horts (10 parròquies). A la nostra parròquia li han tocat 29 
entrades. Ho hem comunicat als membres que van participar en els 
grups i ja han respost, omplint les places que ens han tocat.  
Només es podrà entrar amb entrada que cada arxiprestat es 
procurarà abans del 22 de juliol, que és el termini fixat per 
l’organització del acte.    
 

 FESTA MAJOR D’ESTIU: DILLUNS, DIA 25, A LES 11,30 H. 
(NO A LES 12,00): MISSA SOLEMNE, CELEBRANT ELS 
COPATRONS MÀRTIRS SANT VENUST I EXUPERANCI. 
Presidirà el rector i arxiprest  Mn. Anton Roca. Predicarà l’homilia 
Mn. Jordi Tres i Bosch, fill del poble i rector de les parròquies de 
Gelida, Castellví de Rosanes i Sant Llorenç d’Hortons.  

L’Orfeó Vicentí del Centre Catòlic hi participarà. També les autoritats 
municipals hi ha estat invitades. 
La Televisió local retransmetrà  en directe la Missa solemne.                                                                                                                                                                                    

 
 

LA FE I L'HUMOR 

De vegades aquests escrits em surten fàcil, i de vegades em costen una mica 

més. Hi ha un text que vaig començar a escriure fa anys i que no 

aconsegueixo acabar. És sobre el tema de la fe i l’humor. Em preocupa que 

un valor tan potent com l’humor no estigui desenvolupat ni a la Bíblia, ni a 

l’evangeli ni a l'església. Em preocupa i ho volia treballar, però no ho 

aconsegueixo. 

Si avui en parlo, no és perquè me'n hagi sortit. És perquè en aquesta difícil 

relació entre fe i humor he trobat un bri de llum. L'he trobat llegint una 

entrevista, feta fa anys, en la que el Papa Francesc confessa que, des de fa 

quaranta anys, resa cada dia una pregària de sant Thomas More, la Pregària 

del bon humor. 

En el marc d'una Església que, al meu entendre, és massa seriosa, trobo 

reconfortant que un Papa demani des de fa quaranta anys tenir sentit de 

l'humor. Diu el Papa Francesc: “Quan es té sentit de l'humor, és més fàcil 

estar de bon humor, i quan s'està de bon humor és més fàcil conviure i fer 

feliços els altres”. 

Amb la pregària de sant Thomas More li demanem a Déu: “Dona’m una 

ànima, Senyor, que no conegui l’avorriment, ni el remugueig ni el ploricó ni 

la queixa, i no em deixis prendre gaire seriosament aquesta cosa que es fica 

per tot arreu que anomenem el Jo”. 

Potser en el fons de la manca de sentit de l'humor que solem manifestar els 

cristians hi ha precisament això, un cristianisme massa avorrit, una 

tendència al remugueig, al ploricó i a la queixa i, sobretot, un Jo massa 

crescut. 

Li demano a Déu amb sant Thomas More i amb el Papa Francesc: “Dona’m, 

Senyor, el sentit de l'humor, perquè sàpiga treure una mica d’alegria de la 

vida i la pugui compartir amb els qui m’envolten”. 

 

Joan Ferrés Prats 


