
 

RECORD I PREGÀRIA PELS NOSTRES DIFUNTS:  
PREGUEM I AJUDEM! 
D’un temps ençà notem una notòria davallada en la petició d’Intencions 
de Missa. És una bona cosa pregar pels nostres difunts. L’estipendi que es 
dona per missa és de 10 €. I és una almoina pel mossèn que celebra.  
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EN TOT, ESTIMAR I SERVIR 
 

Inicio el meu quart curs a Sant Vicenç dels Horts, entre vosaltres, a la 

comunitat parroquial de sant Vicenç, màrtir. Durant aquests anys, 

compaginant la vida interna al Seminari Conciliar de Barcelona durant la 

setmana i la pastoral parroquial concentrada en dissabtes i diumenges, he 

tingut l’oportunitat de conèixer aquest poble, la seva gent, les seves 

tradicions i, podem dir, d’estimar aquesta petita realitat diocesana. 

Arribada la fi dels estudis inicials en teologia i encetant aquesta nova etapa 

pastoral, amb major incidència en la vida parroquial, l’Església ha ratificat 

la meva vocació i creu que és el moment de poder donar un pas més,              

l’ordenació diaconal, la qual acullo com un do des de la responsabilitat i la 

humilitat, tot reconeixent-me petit davant d’aquest ministeri tant gran. 

Així doncs, el proper diumenge 23 d’octubre a les 18.30, a la Basílica de 

Santa Maria de Vilafranca, Mons. Agustí Cortés ens ordenarà de diaques 

al Manuel S.C. Rodríguez (seminarista de Viladecans que exerceix la 

pastoral a Vilafranca) i a un servidor. No cal dir que em faria il·lusió 

comptar amb la vostra presència aquell dia. Des d’ara, però, ja comptem 

amb la vostra pregària per tal de poder viure amb alegria aquella màxima 

ignasiana: “En tot, estimar i servir!”. 

Josep Sellarés 
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INTENCIONS  DE  PREGÀRIA EN LES MISSES 
 

Dissabte dia 15.- Santa Teresa de Jesús. 
 

Vespre (festiva), 20 h.- Teresa Boltà Nicolau. 
Miquel Reverter Mallol i  Montserrat Estrada. 
Teresa Muñoz i difunts Esteve Duran. 
Acció de gràcies 65è aniversari de casament de Joaquim Sagristà i Núria 
Morral. 
 

Diumenge dia 16.- DIUMENGE 29 DE DURANT L’ANY. 
9 h.- Josep Maria Aymerich Costa i Teresa Boltà, i família. 
 

12:00 h.- Mercedes Navarro i  Bienvenido Ramírez, i nét Alberto. 
 

Dilluns dia 17.- Sant Ignasi d’Antioquia, bisbe i màrtir   
20 h.-      Missa   
 

Dimarts dia  18.- Sant Lluc, evangelista  
9 h.-   Missa 
20 h.-  Difunts família Morral Reverter 
 

Dimecres dia 19.- Sant Pere d’Alcàntara . 
9 h.-   Miquel Reverter Estrada  
20 h.-    Esposos Antonio Pastor i Margarita, Oleguer Boloix i família.     
 

Dijous dia  20.- Santa Irene, verge i màrtir .  
9 h.-  Missa 
20 h.- Celebració de la Paraula i Comunió 
 

Divendres dia 21.- Santa Úrsula, verge i màrtir.   
9 h.-  Missa 
20 h.-   Missa 
 

Dissabte dia 22.- Sant Joan Pau II, papa.  
Vespre (festiva), 20 h.-  Missa   
 

Diumenge dia 23.- DIUMENGE 30 DE DURANT L’ANY .  
9 h.-  Difunts Família Martí - Tuset 
12:00 h.-  Isidre Prats i Maria Almirall. 
 



 

Diumenge vinent, dia 23 d’octubre, celebrem la Jornada Mundial de les 

Missions. És el dia en què l’Església prega especialment per l’evangelització 

en el món, i ens recorda que tots estem cridats a participar activament en 

la missió. 

Jesús, abans de la seva Ascensió al cel, va enviar els seus deixebles a 

anunciar l’Evangeli: “Sereu els meus testimonis”, i ells van donar 

testimoniatge, fins i tot amb la seva vida, i van iniciar una cadena de 

testimonis que ha permès que la Bona Notícia s’hagi estès al llarg del 

temps i de l’espai. 

Avui Jesús continua enviant-nos a donar testimoni. El Domund és la gran 

oportunitat per participar activament en la missió universal de l’Església. 

T’hi uneixes? 

Ara és el teu torn: amb la teva oració i amb el teu donatiu. El Domund 

contribueix a que l’Església existeixi a tot el món. 

 

 

 COMENÇA LA CATEQUESI INFANTIL 
Demà dilluns (1r. curs) i dimarts (2n. curs) comença la catequesi 
infantil. Diumenge, dia 30, hi haurà la missa d’inici de curs a les 12 
del migdia. Una hora abans, a les 11 hi haurà la reunió de pares 
dels infants que faran en aquest curs la Primera Comunió. 

 És un goig, però també una responsabilitat per a tots, però 
principalment pels pares, catequistes i parròquia: com iniciar-los en 
el camí de la fe? Com fer que la catequesi no sigui només per viure 
un dia, sinó un camí llarg d’amistat amb Jesús? Com fer que la 
Primera Comunió no sigui un “final”, sinó un “inici” de “Comunió i de 
vida cristiana”? 

 

 JUNTA DE CÀRITAS INTERPARROQUIAL 
Es reuneix aquest dimecres, dia 19, a les 6 de la tarda al Casal.  
                                                                                                                                                                                   

         

 ACOLLIDORS DE PROMESOS: 
Reunió aquest dimarts, dia 18, a les 9 del vespre a la Rectoria. 

 
 SAGRAMENT DE LA CONFIRMACIÓ  

Continua la inscripció de joves per a rebre el sagrament de la 
Confirmació, tant per als qui ja van cursar el primer curs l’any passat, 
com pels nous joves a partir de 2n d’ESO. Les inscripcions es duen a 
terme a la Rectoria en horari de despatx (dimecres i divendres, de 
18.00 a 20.00) fins el 28 d’octubre. 

 
 

PREOCUPAR-SE 

Mai no m'havia adonat de l'obvietat etimològica de la paraula 
preocupació. Està composta pel prefix pre i la paraula ocupació. Preocupar-
se per una qüestió és, doncs, fer alguna cosa abans d’ocupar-se’n. 

Vol dir que davant d’un problema hi ha dues opcions: ocupar-se'n i 
preocupar-se'n. Hi ha problemes dels que no ens en podem ocupar, perquè 
la solució no depèn de nosaltres. Llavors ens preocupem. En altres casos ens 
preocupem pel problema abans d’ocupar-nos-en. 

Ocupar-se d’un problema és dedicar temps a buscar-hi solucions. 
Preocupar-se’n no té res a veure amb la solució del problema. El diccionari 
de la Llengua ho confirma en definir preocupar-se com “ocupar per 
endavant l'ànim (d'algú) una idea o una opinió que li impedeix veure-hi 
clar”. O també “absorbir l’ànim (d’algú) un temor, una sospita, que dona 
ànsia, turment”. 

Segons la ciència, aquestes definicions del diccionari són correctes, 
perquè la preocupació genera un estrès mal controlat que limita la capacitat 
de trobar solucions als problemes. Si ocupar-se de un problema és posar la 
ment a treballar en direcció a la seva solució, preocupar-se per ell és posar-
la a treballar en la direcció contrària. Comporta ampliar el problema, 
duplicar-lo. 

Quan tenim l’ego desequilibrat arran d'una allau d’hormones de 
l'estrès, la ment analítica s’accelera i es sobreestimula. Aleshores la ment ja 
no treballa per a nosaltres, sinó contra nosaltres. 

Des de la fe podem arrodonir aquest punt de vista. La fe ens convida 
a dirigir-nos a Déu com a “abba”, terme arameu que utilitzaven els infants 
per referir-se al “papa”, i que també utilitzaven els joves i els adults quan la 
relació amb el pare era molt entranyable. La fe ens convida, doncs, a 
abandonar-nos en l’"abba, pare meu estimat" (Mc 14, 36), plens de confiança, 
com ho fa l’infant, intentant deixar de banda tota pre-ocupació. 

Joan Ferrés Prats 


