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Diumenge 17 de durant l’any.              24 DE JULIOL DE 2022. Nº 30 
 

LES FINANCES DE LA PARRÒQUIA 
 

Diumenge vinent sortirà el resum econòmic d’aquest primer semestre 
del 2022. 
És una bona tradició i molt lloable que la parròquia tingui el bon costum 
d’informar, no només de les obres pastorals que es duen a terme, sinó 
també de l’estat de comptes: els ingressos i les despeses. Perquè 
l’Església, per dur a terme la seva missió, necessita el suport, també 
material, de tots els qui en formem part i ens sentim la parròquia com a 
cosa nostra. 
Amb una mirada per sobre del resum econòmic potser no sabrem 
descobrir res de particular, un munt de números i poca cosa més... però 
el més important és que el concepte d’ingressos més o menys es manté, 
però el que més ressalta és l’import de les despeses que s’ha disparat, 
en les Obres Majors (les obres de manteniment de les cobertes laterals 
del temple), el concepte de subministrament, sobretot per la puja de la 
llum i el gas, i també per manteniments i reparacions, quasi el doble. 
Vull remarcar el valor que té l’esforç dels feligresos per mantenir el nivell 
de les seves aportacions. Vull remarcar el donatius que ens fan arribar 
ara amb motiu de les obres realitzades i que faran que puguem tirar 
endavant amb el préstec que hem d’anar retornant.  
Ara passem per una situació econòmica molt delicada. Potser ens 
haurem de plantejar “restriccions” d’electricitat i de gas i potser també 
de neteja... 
Com a moltes cases també ens haurem d’estrènyer el cinturó. 
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INTENCIONS  DE  PREGÀRIA EN LES MISSES 
 

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. 
    Acción de gracias Santa Brígida  
 

Diumenge dia 24.- DIUMENGE  17 DE DURANT L’ANY . Santa Cristina, vg i 
mr.  
9 h.- Manel Solanes (natalici). 
12:00 h.- Esposos Isidre Prats i Maria Almirall.Dolores Rivas Calvente (9è. 
aniversari) 
 

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). Pere Sadurní (2n. aniversari) 
 

Dimarts dia  26.- Sant Joaquim i Santa Anna, pares de Maria  
20 h.-  Missa: Pels fidels difunts de la parròquia. Joaquim Llopart (3r. aniv.) 
i família. 

Dimecres dia 27.- Sant Cugat, màrtir barceloni.     
20 h.-  Missa: Memòria de Mn. Josep Duran i Mn. Manuel Gaset en el 86è. 
aniversari de la seva mort martirial.       
 

Dijous dia  28.- Sant Pere Poveda; Sant Víctor I.  
20 h.- Missa: Esposos Jaume Margarit i Rosa Casas. Víctor Aguilar (32 aniv.) 
Pere Sadurní. 
 

Divendres dia 29.- Santa Marta, germana de Llàtzer i Maria .   
20 h.-   Missa: Teresina, Josefina i Modesta Casas. 
              Ali-Mercedes de Sala (1r. aniversario)   
 

Dissabte dia 30.- Sant Pere Crisòleg, pare de l’Església. Sant Abdó i 
Senén, màrtirs.  
Vespre (festiva), 20 h.-  Federico López Tabar./ Joan Matas i Anita Ferrés i 
                                            Mª Dolors Balcells.  

 
 

Diumenge dia 31.- DIUMENGE  18 DE DURANT L’ANY.  Sant Ignasi de 
Loiola, fundador de la Companyia de Jesús (Jesuites)  
9 h.- Difunts Planas Tuset. 
       Esposos Miquel Via i Dolores i filla Maria Rosa. 
       Esposos Joan Saperas i Benita. 
12:00 h.-  Intenció particular. 
 

 



Però el més trist no és això... El més trist i preocupant –diuen alguns-  
és veure l’església cada dia més buida: culpa... la pandèmia? 
l’allunyament de molts? la desídia dels propis creients...?  
Preguem amb el salm: “Per què aquesta tristor, ànima meva? ¿Per què 
aquest torbament? Que el teu cor no defalleixi. Sigues valent! Espera en 
el Senyor”.  

Mn. Antoni Roca 
 

LA FESTA MAJOR D’ESTIU 
Cada any, en la Festa Major d’estiu tenim un ventall gran per seguir tota 
mena d’actes, principalment de festa, de gatzara, d’oci, actes culturals, 
distraccions de tota mena: cinema, teatre, balls, música, concerts... 
Algú pensarà que massa coses... Bé, no cal anar a totes! 
Penso que darrera la diversió i el passar-s’ho bé hi ha una cosa que no 
hem d’oblidar: la relació, trobar-se, gaudir de l’estar junts, sentir-nos 
d’alguna manera membres d’una realitat que es diu poble ... i, pels 
cristians de Sant Vicenç també d’alguna manera sentir-nos membres 
d’una realitat que es diu parròquia. En les celebracions d’aquest 
diumenge de Festa Major, en el dilluns que celebrem els nostres 
copatrons, en el dimarts que recordem els nostres difunts... Tot ha 
d’estar embolcallat de l’alegria de compartir la fe, de refermar 
l’esperança i fer més viva la caritat.    
El record dels màrtirs del Crist no té res de masoquisme. És un testimoni  
que ens recorda que “no hi ha amor més gran que donar la vida”. 
   

 

 FESTA MAJOR D’ESTIU: DEMÀ, 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 han estat invitades. 
La Televisió local retransmetrà  en directe la Missa solemne 
 

 DIMARTS, DIA 26, L’ENDEMÀ DE LA FESTA MAJOR, A LES 8 
DEL VESPRE: MISSA PELS FIDELS DIFUNTS,  
Amb una pregària especial pels qui han mort d’ençà de la festa de 
Sant Vicenç màrtir. 
 

 DIMECRES, DIA 27: RECORD I PREGÀRIA PELS MOSSENS 
MÀRTIRS  Josep Duran, rector,  i Manuel Gasset, vicari, en el 86 
aniversari de la seva mort martirial. Missa a les 20’00 h. 

 

 91è ROMIATGE A MONTSERRAT: 23, 24 i 25 DE SETEMBRE 
Per sol·licitar cel·les: tel.676 872 782 (Joan Mèlich) 
Sorteig per triar cel·la: 29 juliol (divendres), 7 tarda, en despatx 
parroquial. Els interessats hi poden assistir.                                                                                                                                                                                   

                                 

 UNA SOLA MISSA EN ELS DIES FEINERS: A LES 8 DEL VESPRE  
A partir d’aquest dimarts i fins el 6 de setembre. 
 

 CONDOLENÇA 
La donem als familiars de Maria Rivas Matamoros, viuda de Valentí 
Capdevila Pruna, que morí el passat dia 17 de juliol, a l’edat de 84 
anys. Descansi en la pau del Senyor. 

 
 

EL REPTE DE LA SOLITUD 

Estudis realitzats a diferents països del món occidental ofereixen uns 
resultats similars: una de cada cinc persones admet que se sent crònicament 
sola. No parlo d’estar sol. Parlo de sentir-se sol.  

Les dades són pitjors que les de fa tan sols una dècada. És un 
problema creixent, en vies d'expansió. És una trista paradoxa que, en l’era en 
la que estem més connectats que mai gràcies a les tecnologies, s’estigui 
incrementant la sensació de solitud de col·lectius cada vegada més grans, I 
és que no és només un problema de la gent gran. En un estudi fet amb 34.000 
universitaris canadencs, dos terços dels estudiants confessaven experimentar 
sentiments de solitud cada dia. 

Avui els experts parlen d'una epidèmia de solitud, perquè aquesta 
experiència és la causa del deteriorament físic i emocional de les persones 
que la pateixen: afebliment del sistema immunològic, pressió arterial 
elevada, increment de les hormones de l'estrès, pitjor qualitat del son, 
obesitat, alcoholisme, ansietat  i agressivitat, increment dels tumors 
cancerígens... 

He titulat aquest escrit El repte de la solitud perquè considero que 
aquest greu problema social ens interpel·la profundament com a cristians. 
Quan fem examen de consciència, tendim a revisar les coses dolentes que 
fem. Poques vegades ens avaluem en torn a les coses bones que no fem. Ens 
preocupem molt pels pecats de comissió, i poc pels d’omissió.  

Aquest desviament és greu, perquè Jesús va ser molt clar en la 
paràbola del judici final, posant l'accent en els pecats d’omissió: “Tenia fam, 
i no em donàreu menjar; tenia set, i no em donàreu beure” (Mt 25, 42). Avui 
hauríem d'afegir: “Em sentia sol, i no em vareu acompanyar”. 

Joan Ferrés Prats 

 


