
 

 

PRÒXIMS CASAMENTS: 

Es casen en el mes d’agost: Rubén Giménez Lendínez amb Maria Rosa 

Torredemer Galofré, veïns de Sant Vicenç. 

En el mes de setembre: Ismael Pérez Grillo amb Verónica Cortés Martí, 

veïns de Sant Vicenç dels Horts. 

L’enhorabona i preguem per ells. 

Parròquia de Sant Vicenç Màrtir 

 

 

         

       Parròquia Sant Vicenç, màrtir                                  @vidaparroquial  

Per fer donatius a la Parròquia a través de Bizum, indicar codi ONG 02752. 

 

 

Diumenge 18 de durant l’any.               31 DE JULIOL DE 2022. Nº 31 
 

LES FINANCES DE LA PARRÒQUIA (i 2) 
 

RESUM ECONÒMIC DEL PRIMER SEMESTRE DE 2022 
Comparant amb el semestre de l’any passat, en els INGRESSOS, hi ha 
hagut una davallada de 900 € en el concepte de les col·lectes dominicals. 
Aquesta davallada s’ha vist pal·liada per un donatiu  extra que hem rebut 
de 5000 €. Els altres donatius puntals per obres (desgravables o 
anònims) sumen 5.765 € (any passat: 4.300), i les col·lectes per Obres 
que enguany han pujat a 4.815,00 € han superat  en 1.815 la quantitat 
de l’any passat (3.000 €). 
Referent a les DESPESES cal tenir present, principalment: 
1. Subministraments (principalment electricitat i gas) han fet pujar 

aquest any 3.200 € més en relació a l’any passat. 
2. Manteniments i reparacions han pujat 3.900 € més que l’any passat. 
3. Neteja Casal, església i Rectoria ha pujat 1.200 € més que l’any 

passat. 
4. La quota mensual del Préstec contractat per les Obres ha pujat 

3.600 €. (50% de la quota donat que la resta l’aporta el bisbat de 
Sant Feliu). 

 

Això fa que la diferència entre INGRESSOS (56.244,73) i les DESPESES 
 (208.427,58) sigui tan gran i quedem reduïts a un Romanent de 
 20.461,79 €. 
  
Conclusió:  

Plaça de Sant Jordi, 4-6                                                                 Telf. 93 656 02 01 
08620 Sant Vicenç dels Horts                           Bisbat de Sant Feliu de Llobregat 
www.vidaparroquia l . cat                santvicenc685@bisbatsantfe l iu.cat  

 

 

 

INTENCIONS  DE  PREGÀRIA EN LES MISSES 
 

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. 
 

Dilluns dia 1.- Sant Alfons Maria de Liguori, fundador dels Redemptoristes.  
20 h.-  Pere Sadurní (2n. aniversari)      
 

Dimarts dia  2.- Mare de Déu dels Àngels. Sant Eusebi de Vencel·li, bisbe  
20 h.-  Esposos Salvador Aguilar (28 aniv) i Encarnación García. 
             Acció de gràcies a la Mare de Déu dels Àngels. Angelina Ferragut. 
Dimecres dia 3.- Santa Lídia, deixeble de Pau a Filips. 
20 h.-  Missa       
 

Dijous dia  4.- Sant Joan Maria Vianney, prevere i rector d’Ars.  
20 h.- Missa 
 

Divendres dia 5.- Dedicació de la basílica de Santa Maria. Mare de Déu de 
les Neus .   
20 h.-  Angelina Vilà Llopart (1r. aniv.) i família. 
 

Dissabte dia 6.- Transfiguració del Senyor. Sants Just i Pastor, germans 
màrtirs d’Alcalà d’Henares.  
Vespre (festiva), 20 h.-  Difunts família Torredemer-Roig. 
     Antonio Jesús Garcés i Antonio Martínez.   
 

Diumenge dia 7.- DIUMENGE  19 DEL TEMPS DE DURANT L’ANY. Sant 
Gaietà. Prevere, fundador delsTeatins.  
9 h.- Missa 
12:00 h.-  Esposos Agustí-Montserrat 
 

 



1. Mantenir i reforçar, si pot ser, els INGRESSOS: augmentar 
l’aportació dominical, o més donatius (desgravables o no), o més 
subscripcions... 

2. Reduir DESPESES: d’electricitat, gas, neteja i altres conceptes . 
 

L’equip del Consell d’economia, conjuntament amb el Consell 
pastoral parroquial es reunirà i replantejarà com ens podem 
“estrènyer el cinturó”. També acceptem els suggeriments  de tots 
els feligresos. Moltes gràcies!!! 

 

Mn. Anton Roca 
 

 

 DIUMENGE, 4 DE SETEMBRE:  
VOT DE POBLE A L’ERMITA DE SANT ROC 

        Tradició que ens ve dels anys 40 del segle passat i que n’és testimoni 
         l’ermita de sant Roc. 

 Hi haurà l’Eucaristia a les 11 h. amb la participació de l’Orfeó Vicentí, 
 a la barriada de Sant Roc. Veneració del Sant, benedicció dels 

         panets i cant dels goigs, amb la tradicional aigua perfumada.                                                                                                                                                                                   
                                 

 MISSA DIES FEINERS EN EL MES D’AGOST FINS EL 6 DE 
SETEMBRE: La missa diària serà a les 8 del vespre (20,00 h.). Mitja 
hora abans, rés del Sant Rosari. 
Obertura del temple: 9 del matí fins a les 13 h. Tarda: de 18,30 a 
20’30 h.  
 

 ACTIVITATS D’ESTIU DEL CENTRE D’ESPLAI “FLOR DE NEU”. 
Ha acabat el Casal d’estiu, fet des de finals del mes de juny i tot el 
juliol. Hi han participat uns 200 infants en total. 
Aquest dilluns, dia 1 d’agost els grups d’infantil inicien les colònies 
als peus del Pedraforca (municipi de Saldes). Per altra banda els 
grups de juvenil realitzaran els campaments a Astúries i Portugal. 

 

 BAPTISME DIA 23 DE JULIOL  
Va ser batejat l’infant Mateo Andrades Domínguez. Felicitem els seus 
pares i padrins i preguem perquè pugui conèixer i viure la seva 
vocació cristiana. 

 

 MORT DE MN. JOSEP CASAS VAQUÉS 
Ha mort a l’edat de 91 anys. Havia sigut 16 anys rector de la 

parròquia de Sant Josep de Sant Vicenç dels Horts (1979-1995).  

Havia donat el seu cos a la ciència. La missa funeral l’ha pre-  

sidida el bisbe Agustí aquest dissabte, 30 de juliol a la resi-  

dència sacerdotal on residia. Descansi en la Pau del Senyor.  

 VACANCES DEL FULL DOMINICAL 
Com cada any, durant els diumenges del mes d’agost, el Full parroquial 
fa vacances. Esperem que aquesta modesta eina de comunicació i 
reflexió sigui útil per a molts que o bé directament o bé a través de la 
web parroquial van seguint la vida de la nostra parròquia. Les 
intencions de missa es trobaran al cancell. També el Full Diocesà serà 
un únic full per a tot el mes, on hi trobareu les lectures dels 4 
diumenges i la festa de l’Assumpció de la Mare de Déu. 

 
 

PROPOSTA PER SER MÉS FELIÇ 

De vegades llegeixo en un llibre o en un altre text escrit una 
reflexió, un pensament o una idea que em semblen útils per enriquir la 
meva vida i, al cap d'una estona de donar-hi voltes, m'adono que 
l’evangeli ja m’havia dit el mateix amb unes paraules diferents. 

Aquesta setmana m’ha tornat a passar. He llegit un text en el que 
es deia que, si no som més feliços, és perquè som reactius i no proactius, 
és a dir, perquè ens limitem a reaccionar davant la realitat: estem de bon 
humor si la realitat ens somriu, i de mal humor si les coses venen 
maldades. Manen les circumstàncies, no nosaltres. 

És fàcil fer una prova per comprovar que tendim a ser reactius. 
Pregunteu a alguna persona amb la que tingueu prou confiança si creu 
que demà serà feliç. Segurament us mirarà perplexa i us contestarà, si fa 
no fa: “Com vols que ho sàpiga? No sé pas què em passarà demà”. La seva 
felicitat depèn de les circumstàncies. 

El contrari de ser reactiu és ser proactiu. La persona proactiva 
agafa les regnes de la seva vida i encara els esdeveniments de manera 
activa, fent-los front, imposant- los un sentit i una direcció.  

El cristià no pot ser reactiu. La identitat cristiana és proactiva. El 
cristià sap que de vegades no pot fer res amb les coses que passen, però sí 
que pot fer en la manera d’encaixar o d’afrontar les coses que passen.  

La persona reactiva se sent víctima de les circumstàncies. El 
creient sap gestionar les circumstàncies, convertint les adversitats en 
oportunitats: tot el que em passa forma part de la voluntat de Déu i 
serveix per al meu creixement. Per mi, com a creient, totes les creus són 
una oportunitat per a una resurrecció. 

Joan Ferrés Prats 

 


