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DIUMENGE III DE DURANT L’ANY.          22 DE GENER DE 2023. Nº 4 

SANT VICENÇ MÀRTIR  
 

SANT VICENÇ I DIUMENGE DE LA PARAULA 
 

S’escau aquest diumenge la festa de Sant Vicenç, patró del nostre poble 
i titular de la nostra parròquia i a nivell de l’Església universal el 
Diumenge de la Paraula que inicia la VII Setmana de la Bíblia. 
El lema d’aquesta setmana enguany és: "Us anunciem allò que hem vist 
i sentit" (1Jn 1, 3). Sant Joan a l’inici de la seva carta explicita què és 
allò que hem vist i sentit, allò que hem contemplat, que hem tocat amb 
les nostres mans: “Us parlem del qui és la Paraula de la vida que s’ha 
manifestat. Nosaltres l’hem vist i en donem testimoni i us anunciem el 
qui és la vida eterna, que estava en el Pare i s’ha manifestat” (1Jn 1, 1-
4). 
Nosaltres, els cristians, no només som els hereus d’aquells que “van 
veure i van sentir”, també amb la nostra fe hem vist, hem sentit, hem 
contemplat, hem tocat amb les nostres mans i som cridats també a 
anunciar-ho. 
En el dia de la Festa Major, en el dia que celebrem la nostra parròquia 
amb una trajectòria més que mil·lenària ens fem aquesta reflexió: amb 
tots els defectes que vulgueu, amb contradiccions i amb les nostres 
misèries fins el dia d’avui, malgrat tot, en el sí de la nostra comunitat 
parroquial hi ha ressonat i hi ressona encara avui l’anunci d’allò que 
varen veure i sentir aquells primers deixebles: “el qui és la Paraula de la 
vida que s’ha manifestat”. Una ocasió per donar gràcies, per valorar la 
fe que hem rebut i acollit al si de la nostra parròquia. Donar gràcies per 
la Paraula en majúscula que ens és anunciada i a l’entorn de la qual 
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INTENCIONS  DE  PREGÀRIA EN LES MISSES 
 

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.- Francisco Maimó (15 aniv.). 
     Vicenç Ferrés Oriol. 
11:00 h. – Ofici Solemne de Festa Major. Vicenç Font i esposa Carme. 
          Vicenta Font i espòs Josep. 
     Esposos Josep Parés i Vicenta Cuyàs, 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. 
 

Dimarts dia 24.- Sant Francesc de Sales. 
9 h.- Albert Tuset Perals (7è aniv.). 
20 h.- Luciano Sabuquillo Aguilas 
 

Dimecres dia 25.- Conversió de Sant Pau. Santa Elvira. 
9 h.- En acción de gracias. 
20 h.- Antoni Sardeñons (pare i fill). 
 

Dijous dia  26.- Sant Timoteu i Titus, col·laboradors de Sant Pau. 
9 h.- Enric Perals Aymerich (8è aniv.). 
20 h.- PREGÀRIA ECUMÈNICA: junts, confessió catòlica i Evangèlica de Sant 
Vicenç del Horts. 
 

Divendres dia 27.- Santa Àngela de Mèrici. 
9 h.- Missa. 
20 h.- Missa. 
 

Dissabte dia 28.- Sant Tomàs d’Aquino, dominic i doctor de l’Església. 
Vespre (festiva), 20 h.- Joan Matas i Anita Ferrés. 

Dolors Balcells. 
Magdalena Marcé Prats. 

 

Diumenge dia 29.- DIUMENGE IV DE DURANT L’ANY. 
9 h.- Família Planas – Tuset. 
     Antoni Vendrell Mallol. 
12:00 h.- Josep Mompart i Dolores Arman.  
        Esposos Joan i Montserrat i filla Auxili. 
 

 



nosaltres anem refent la nostra vida: la  Paraula de Déu és viva i eficaç. 
És més penetrant que una espasa de dos talls: arriba a destriar l’ànima 
i l’esperit..., discerneix  les intencions i els pensaments del cor... (He 4, 
12-13). ¿quin cas li fem? ¿com l’escoltem?  
Finalment, una pregunta en el dia de la Festa Major: ¿com avui 
anunciem i transmetem aquell “tresor” que la parròquia i nosaltres 
portem dintre, “allò” per la qual cosa Sant Vicenç va donar la vida? És 
veritat que “portem aquest tresor en vasos de terrissa...”  (2 Cor 4, 7), 
però justament per això ens cal ajudar-nos i animar-nos: no ens 
transmetem nosaltres, transmetem la bona notícia de l’amor de Déu. ¿Hi 
ha res millor? 

Mn. Anton Roca  
 

 

 DIJOUS VINENT, DIA 26, A LES 20’00 H.: 
PREGÀRIA ECUMÈNICA. 
Ens trobem per pregar junts catòlics i evangèlics en el nostre temple 
parroquial. Proclamarem d’aquesta manera que tenim “Un sol 
Senyor, una sola fe, un sol baptisme, un sol Déu i Pare”. Escoltarem 
la Paraula de Déu, pregarem en silenci, ens unirem amb el nostre 
cant, resarem junts el Parenostre... I ens unirem en un mateix prec: 
que tots siguem u. Fem un esforç per participar-hi. 

 

 CONDOLENÇA. 
La donem als familiars de Sebastià Clajer Salas, que morí el dia 15 
a l’edat de 81 anys. Descansi en la pau del Senyor. 

 

 DEMÀ, DILLUNS, DIA 23, A LES 12 DEL MIGDIA:  
MISSA PELS DIFUNTS DEL POBLE. 
Com és tradició, després d’haver celebrat la Festa Major, recordem 
els nostres difunts, especialment aquells que han mort des de la 
última Festa Major d’estiu. 
 

 CELEBRACIÓ DE LA FESTA DE SANT JOAN BOSCO. 
Es trasllada al dissabte 4 de febrer, a les 20 h.  

 

 CONCERTS DE FESTA MAJOR A LA PARRÒQUIA. 
 A les 12.30h. tindrà lloc el Concert de Sardanes a l’Església 

Parroquial a càrrec de la cobla La principal del Llobregat. 
 

 A les 18.00h. 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. 

GRATIFICACIÓ RETARDADA 
 

És una de les investigacions de l'àmbit de l'educació que trobo més 

seductores. La va dur a terme l’any 1974 el psicòleg austríac Walter 

Mischel amb 16 nens i 16 nenes d'entre 3 i 5 anys. 

Li oferia a cada infant una llaminadura i li deia que, si quan ell 

tornava encara la tenien, n’hi donaria una altra. Va enregistrar els 

nens durant els 15 minuts que va trigar a tornar i va comprovar que 

abans de 5 segons alguns ja se l’havien menjat. Altres buscaven tota 

mena d'estratègies per no caure en la temptació: acostaven i 

allunyaven la llaminadura, tancaven els ulls, es fregaven les mans... 

Una tercera part dels nens i nenes van aconseguir esperar fins al 

final. 

Mischel va posar a prova una característica bàsica de la maduresa 

humana: la capacitat d'ajornar la gratificació, de renunciar a un plaer 

immediat per tal d'aconseguir-ne un altre superior i més beneficiós. 

Per aprovar un examen cal sacrificar hores d’entreteniment. Per 

superar-se a l’esport cal fer entrenament. 

El més important és que Mischel va fer un seguiment d'aquests 

nens i nenes durant els catorze anys posteriors a l’experiment i va 

comprovar que els que havien estat capaços d'esperar havien tingut 

un desenvolupament molt més madur: no havien caigut en cap tipus 

d'addicció i havien tingut més èxit a la seva vida. 

La investigació adquireix una importància especial en una època 

com la nostra, que és l'era de la pressa, de la immediatesa, de la 

impaciència. Ho volem tot i ho volem ara, ja. Ens costa esperar. Ens 

costa renunciar. Voldríem els fruits abans d'haver plantat la llavor.  

No hi ha dubte que, si Jesús hagués participat a l’experiment de 

Mischel quan era infant, hauria estat en el grup dels de l’espera. El 

misteri pasqual, que és el nucli de la fe cristiana, és un exemple 

perfecte de gratificació retardada. Cal passar per la creu per arribar 

al gran premi de la vida nova. 

Joan Ferrés Prats 


