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DIUMENGE II DE DURANT L’ANY.          15 DE GENER DE 2023. Nº 3                                                  
 

MISSATGE DEL PAPA FRANCESC AMB MOTIU 

DE LA JORNADA MUNDIAL DE LA PAU (3) 
 

En el moment en què ens vam atrevir a esperar que el pitjor de 
la nit de la pandèmia de la COVID-19 havia estat superat, un 
nou i terrible desastre es va abatre sobre la humanitat. Vam ser 
testimonis de l'inici d'un altre assot: una nova guerra, en part 
comparable a la de la COVID-19, però impulsada per decisions 
humanes reprovables. La guerra a Ucraïna es cobra víctimes 
innocents i propaga la inseguretat, no sols entre els directament 
afectats, sinó de forma generalitzada i indiscriminada cap a 
tothom; també afecta els qui, fins i tot a milers de quilòmetres 
de distància, sofreixen els seus efectes col·laterals -només cal 
pensar en  l'escassetat de blat i els preus del combustible. 
Certament, aquesta no és l'era post-COVID que esperàvem o 
prevèiem. De fet, aquesta guerra, juntament amb els altres 
conflictes en tot el planeta, representa una derrota per a 
la humanitat en el seu conjunt i no sols per a les parts 
directament implicades. Encara que s'ha trobat una vacuna 
contra la COV1ID 9, encara no s'han trobat solucions 
adequades per a la guerra. Certament, el virus de la 
guerra és més difícil de vèncer que els que afecten 
l'organisme, perquè no procedeix de l'exterior, sinó de 
l'interior del cor humà, corromput pel pecat (Marc 7,17-23) 
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INTENCIONS  DE  PREGÀRIA EN LES MISSES 
 

Dissabte dia 14.- Sant Joan de Ribera, bisbe de València. 
Vespre (festiva), 20 h.- Isidre Marcé i Magdalena Ferrés. 
 

Diumenge dia 15.- DIUMENGE II DE DURANT L’ANY. Sant Pau, ermità. 
9 h.- Difunts Família Planes - Tuset. 
       Josep M. Aymerich i difunts de la família. 
       Lali Torrents Valentí. 
12:00 h.- Mn. Josep Soler Llopart. 
Ermita de Sant Roc, 11 h.: Celebració dominical amb diaca. 
 

Dilluns dia 16.-Sant Fulgenci, bisbe.   
20 h.- Missa. 
 

Dimarts dia 17.- Sant Antoni, Abat. 
9 h.- Antoni Vendrell Mallol. 
20 h.- José Luís Abad (7è aniversari). 
 

Dimecres dia 18.- Santa Margarida d’Hongria, verge. 
9 h.- P. Faustí, salesià (2n aniversari). 
         Alberto Estal (2n aniversari). 
20 h.- Maria Rosa Sabadell Masim (31è aniversari). 
 

Dijous dia 19.- Sant Canut, rei. 
9 h.- Missa.           20 h.- Celebració de la Paraula i Comunió 
 

Divendres dia 20.- Sant Sebastià i Sant Fabià. 
9 h.- Missa. 
20 h.- Montserrat Ferré Puig. 
         Esposos Margarita i Antonio Pastor; Oleguer Boloix i família. 
         Genson Cedeño Cedeño y Melina Vázquez Ronquillo. 
 

Dissabte dia 21.- Sant Fructuós, bisbe i Sants Auguri i Eulogi, diaques 
màrtirs. Santa Agnès 
Vespre (festiva), 20 h.- Teresa Baqués Ollé. 

Basilio Porteros Garcia. 
Anastasia Juarranz. 

 

Diumenge dia 22.- SANT VICENÇ, MÀRTIR.  
9 h.- Vicenç Font i esposa Carme. 
         Vicenta Font i espòs Josep. 
 

11:00 h. – Ofici Solemne de Festa Major. Esposos Josep Parés i Vicenta Cuyà 
i fill Vicenç./ Vicenç Costa Juncadella. / Isidre Prats i Maria Almirall. 
 

Dilluns, dia 23.- Sant Ildefons 
12 del migdia.- Missa pels difunts de la parròquia, amb un record especial 
pels difunts que han mort d’ençà de la Festa Major d’estiu..   
 A la tarda no hi ha culte. 

 



 

 DIUMENGE 22, FESTA DE SANT VICENÇ, MÀRTIR. 
Misses: a les 09.00h. i a les 11.00h., Ofici Solemne presidit per 
Mons. Agustí Cortés, bisbe de la nostra diòcesi. En aquesta 
celebració hi participarà l’Orfeó Vicentí del Centre Catòlic. Hi són 
convidades les autoritats civils. Al final de la celebració, es 
veneraran les relíquies de Sant Vicenç. La celebració serà 
retransmesa per la Televisió Local de Sant Vicenç dels Horts. 
 

 DIUMENGE, DIA 22: CONCERT DE SARDANES. 
A les 12.30h. tindrà lloc un Concert de Sardanes a l’Església 
Parroquial. 
 

 DIUMENGE, DIA 22: CONCERT DE CANT CORAL. 
A les 18.00h. en el temple parroquial, tindrà lloc el concert de cant 
coral basat en la pel·lícula “Les choristes” (Los chicos del coro) a 
càrrec de la coral Vent del Nord dels Lluïsos de Gràcia i l’Orfeó 
Vicentí del Centre Catòlic. 

 

 CONDOLENÇA: ens han deixat... 

 Antoni Gil Tuset, morí el passat dia 7 de gener, a l’edat de 87 
anys. Que el Senyor li doni el repòs etern i que la Llum perpètua 
l’il·lumini. 

 Joan Aresté Miró, morí el passat dia 9, a l’edat de 87 anys. 
Que descansi en pau. 

 Antoni Mallol Casasampere, morí el passat dia 12, a l’edat 
de 81 anys. Que descansi en la pau del Senyor. 

 

  Donem el nostre sentit condol a les seves famílies. 
 

 REUNIÓ DEL CONSELL PASTORAL PARROQUIAL 

El proper dimecres dia 18 de gener, a les 21.00h a la rectoria.  
 

 

SAGRAMENTS ANY 2022 ANY 2021 

Baptismes 33 (19 nenes  i 14 nens) 27 

Confirmacions 7 (3 noies i 4 nois) 5 

1ª Comunió 27 (17 nenes i 10 nens) 26 

Matrimonis 7 celebrats aquí. 5 

Exèquies 

34 (19 dones i 15 homes).  
 22 celebrats a l’església parroquial  
 i 12 a la capella del tanatori.  

34 
(20 església 
14 tanatori) 

 
 

 SETMANA DE PREGÀRIA PER LA UNITAT DELS CRISTIANS: DEL 
18 AL 25 DE GENER. 
Properament, informarem dels detalls de la Pregària Ecumènica que es 
celebrarà d’aquí dues setmanes.  

 
 

ESGLÉSIES BUIDES 

Segurament és als que ja tenim una certa edat als que més 
ens dol veure que les esglésies són cada vegada més buides. I ens 
dol encara més veure que les poques persones que les ocupen tenen 
una edat més propera a la nostra que a la dels nostres fills o nets. Hi 
ha futur per als creients? Hi ha futur per a l'Església? 

No puc oblidar que vinc d'una infantesa en la que la societat 
era oficialment catòlica i en la que anar a missa era la regla, no pas 
l'excepció. Els temps han canviat tant que avui és exactament a 
l'inrevés. 

De vegades no puc evitar una sensació semblant a la dels 
apòstols en aquell passatge evangèlic de la tempesta al mar: la 
sensació que tot s'enfonsa, que tot s'acaba. Però també penso (o 
necessito pensar) que, com totes les crisis, aquesta pot esdevenir 
una oportunitat, tant des del punt de vista personal com des del 
comunitari. 

Des del punt de vista comunitari em pregunto si a l'Església 
no hauríem de recuperar i repensar el passatge evangèlic de l'ovella 
perduda. Si Jesús deia que és més important l’ovella perduda que les 
99 que encara són al ramat, potser ara ens hauríem de preguntar si 
no són més importants les 99 perdudes que la que roman en el 
ramat. Potser a les comunitats cristianes hauríem de convertir en 
prioritària la pregunta de quins passos poder fer perquè l'anunci de 
Jesús arribi als que no s'acosten a l'església. Per descomptat que en 
aquests moments no ho és. 

Des d’un punt de vista personal, quan incorporo aquestes 
angúnies a la meva pregària personal, em venen al cap alguns retrets 
de Jesús: “No tingueu por” (Jn 6, 20). O bé: “Home de poca fe, 
perquè has dubtat?” (Mt 14, 31). O bé: “Jo soc amb vosaltres dia 
rere dia, fins a la fi del món” (Mt 28, 20).  

La confiança en Déu en moments de foscor m’hauria de convertir 
en un cristià més fiable, més testimonial. 

Joan Ferrés Prats 


