
 

 

INTENCIONS  DE  PREGÀRIA EN LES MISSES 
 

Dissabte dia 16.- Sant Toribi de Lièbana, bisbe.  
Matí.-No hi ha missa. 
Vespre (festiva): 20 h.- Missa. 
 

Diumenge dia 17.- DIUMENGE IV DE PASQUA. 
9h.- Saturnino i família Belmonte. Jaume Perals Aymerich. 
12h.-  Rosa Campmany i Francisco Casasampere. Eleuteri Termes (de les 
capelletes de Mª Auxiliadora)./ Joan Nicolau i Toral.  
18h.- Missa. 
11h matí a Sant Roc.- Per la Feligresia. 
 

 

Dilluns dia 18 .- Sant Eleuteri, bisbe 
Vespre.- Josep i filla Mª Dolors Alà (29 aniversari). 
 

Dimarts dia19.- Sant Lleó IX, papa. 
Matí.-Acció de gràcies de 56 anys de casats 
Vespre-Francesc Ribas Badosa i Assumpció Aymerich Poch 
 

Dimecres dia20.-Santa Agnès de Montepulciano, dominica 
Matí.-Lluís Bosch Vendrell 
Vespre- Antoni Pastor Campmany 
 

Dijous dia21.- Sant St. Anselm de Caterbury  
Matí.- Enric Perals Aymerich 
Vespre.-Missa 
 
Divendres dia22.-Sant Leònides, màrtir 
Matí.- Família Martí -Tuset 
Vespre.- Missa 
 

Dissabte dia23.- SANT JORDI, MÀRTIR, PATRÓ DE CATALUNYA. 
Matí.-10 h: Missa festa de Sant Jordi. 
Vespre (festiva)20 h.-Jordi Parellada Giménez 
 

Diumenge dia 24.- DIUMENGE V DE PASQUA 
9h.-Concepció Ferrés./ Esposos Joan i Eulàlia 
 

12h.-Isidre Prats./ Joan Font i Montserrat Mèlich./ Conxita Casas i Anton 
Galofré i Miquel Masana. 
 

18h.- Joan Marcè Rigol./ Joan Saperas i esposa Benita./ Miquel Via i 
esposa Dolors. 
 

11h matí a Sant Roc.- Per la Feligresia. 
 

 

    :  Parròquia Sant Vicenç,  màrtir  

 
 

 
 

 

 
DIUMENGE QUART DE PASQUA            17 D’ABRIL DE 2 016. N. 16 

DIUMENGE DEL BON PASTOR: 
PREGÀRIA PER LES VOCACIONS  

 

 El 4rt. diumenge de Pasqua sempre evoca la figura del Bon Pastor que 
aplega, acompanya i guia les ovelles… Una imatge de l’Església guiada per 
Jesucrist ressuscitat, el Bon Pastor, i una imatge de les parròquies, on 
pastors i fidels segueixen Jesús, el Bon Pastor. Per això se’n deia 
tradicionalment el dia de la Parròquia i és un bon dia per pregar per les 
vocacions al sacerdoci i a la vida consagrada.  
Les parròquies són les comunitats del Bon Pastor que actualitzen aquella 
comunitat que neix de Crist Ressuscitat. Una comunitat plena de vida per 
l’Esperit que l’aplega, una comunitat a l’escolta de la Paraula de Déu i que 
prega, una comunitat eucarística, una comunitat de germans que s’estimen 
i s’ajuden, una comunitat que pel seu testimoni creix i és ben vista de tot 
el poble. 
Jo us invito a pensar i pregar per la nostra parròquia de Sant Vicenç, i 
especialment per les nostres celebracions de l’Eucaristia: en elles cantem la 
nostra fe, preguem, escoltem l’ensenyament dels apòstols, partim el pa i 
revifem els vincles de germanor entre els qui formem la parròquia. Ho visc 
així? La nostra celebració pot millorar en molts aspectes: vivència espiritual 
i comunitària, preparació, puntualitat, participación en els cants… 
¿Què faig per la meva parròquia? Podria fer algun servei? L’ajudo prou, si 
més no, amb el meu suport econòmic segons les meves possibilitats? Cal 
agrair el servei de catequistes, el servei dels visitadors de malalts, els qui 
treballen per Càritas, els qui porten l’economia, el Consell parroquial, els 
lectors, els monitors de l’Esplai, els qui preparen per rebre el sagrament 
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del Baptisme i del Matrimoni, el Cos de Portants… però ¿la parròquia és 
prou viva i dinàmica en el seguiment del Bon Pastor?  
Tots: Pastors i fidels, cadascú amb la seva aportació, hem d’estar a l’entorn 
del Bon Pastor que amb el seu Esperit ens va guiant com a fills de Déu, 
ens mostra el Pare i ens urgeix a viure com a germans.  

Mn. Anton Roca 
 

 

ACTIVITATS 
 

� DISSABTE VINENT, DIA 23, FESTA DE SANT JORDI, PATRÓ DE 
CATALUNYA: Missa  a les 10 del matí. 
 

� CATEQUESI: Diumenge vinent, dia 24, reunió de pares de primer, al 
Casal, a la sortida de missa de 12 h. 
 

� BAPTISMES EN EDAT CATEQUÈTICA 
Dia 16 d’abril: Han estat batejats els infants: Héctor Molina Denia, 
Juan Molina Denia, Chema Molina Denia, Víctor Caparrós Molina, 
Miriam Moreno Arlandis, Paula Verdugo Delgado. 
Els felicitem i preguem que puguin avançar en el camí de la fe i els 
sagraments. 
 

� CONDOLENÇA: La donem als fills i familiars d’Agustina Cartañà Ros, 
viuda de Josep Sagristà, que ha mort els dia 15 d’abril, als 91 anys. 
La celebració exequial tindrà lloc aquest diumenge, dia 17, a les 10 
del matí. Descansi en pau. 
 

� AVUI, A LES 5 DE LA TARDA, A L’ESGLÉSIA PARROQUIAL: 
XERRADA AMB EL P. ROCA, MISSIONER DE LA 
MISERICÒRDIA.Presidirà la Missa a les 6 i predicarà l’homilia.  

  

 

“REUS, PARÍS, LONDRES...” 
La parròquia, amb les altres parròquies de l’Arxiprestat peregrinarà el 
proper 16 de maig a Reus –al Santuari marià de la Misericòrdia, per a 
viurela gràcia del jubileu, acollint amb agraïment el do de la indulgència. 
Dia de fe, de festa, de convivència i germanor. Ja tenim quasi mig autocar 
ple! 
De moment complim la primera part d’aquesta dita popular amb que 
encapçalem aquesta nota. La parròquia, com a parròquia, però, no anirà a 
París i Londres. Ja està molt vist... Però sí que es proposa anar a Europa 
enllà: proposa deixar el nostre riu Llobregat –tan nostre i tan conegut!- i 
endinsar-nos per noves rutes fluvials, nord enllà, on diuen que els rius són 

amples, majestuosos, navegables... Proposem un Gran Creuer pel riu Rhin, 
8 dies (7 nits), del 22 al 29 d’agost. De Colònia (Alemanya), amb la seva 
grandiosa catedral i relíquies del Mags d’Orient, anar baixant avall, fent 
l’anomenada “Ruta Romàntica”, on s’hi troba la més gran densitat de 
Castells de tot Europa... L’aventura acaba a Estrasburg (França). 
L’avantatge d’un creuer és que fas tot un bon itinerari sense anar maletes 
amunt i maletes avall. Si el creuer és fluvial, no hi ha perill de mala mar: 
és una bassa d’oli... Les habitacions o camerots no són bubterranis, sinó a 
la superfície, per gaudir de vistes i de sol, si en fa. En fi, que tot són 
avantatges. El preu per persona en habitacions dobles no arriba (per poc) 
als 2000 euros (tot inclòs): 1950 €. En fi, comenceu a fer guardiola. Per 
més informació a la parròquia. I si voleu venir, digueu-ho aviat, perquè les 
places van molt buscades. 
L’eslògan, doncs, el modifiquem: “Sant Vicenç, Reus i... Rhin avall!” 
 

LA DEDICACIÓ DEL TEMPS 
Una de les excuses més utilitzades per justificar les nostres mancances és 
aquella de "És que no tinc temps". És veritat que anem sempre més saturats 
de feina del que voldríem, però l'excusa del temps té molta més trampa del 
que estem disposats a reconèixer. 
En els cursos sobre gestió del temps que s’han anat posant de moda se sol fer 
un exercici que s'ha convertit en clàssic, un exercici que ajuda a comprendre 
la fal·làcia de l'excusa. Es demana a la persona que participa en el curs que 
faci una llista amb les realitats que considera més importants per a ella: 
persones, valors, activitats... Han de ser menys de deu elements en total.  
Després la persona ha de treure la seva agenda personal o qualsevol recurs 
dels que ha utilitzat per organitzar el seu temps durant les darreres setmanes 
i ha de comparar si hi ha coherència entre les suposades preferències i el 
temps real que se'ls ha dedicat.  
L'exercici permet adonar-nos que dediquem força temps a realitats que 
suposadament no són importants per a nosaltres i que no trobem temps per 
a realitats que considerem fonamentals. En definitiva, posa de manifest les 
nostres contradiccions i incongruències. 
Una de les que es detecten més sovint quan es fa aquest tipus d'exercici té a 
veure amb la importància capital que se sol atribuir a la parella i als fills i 
l'escàs temps que a la pràctica quotidiana se'ls dedica, en comparació, per 
exemple, amb el que es dedica a la feina, que suposadament no és tan 
important. Però no és pas l'única contradicció. 
De ben segur que nosaltres, si féssim l'exercici, posaríem la fe i a Déu entre 
les nostres preferències i valors capitals. De fet, però, quant de temps 
dediquem a Déu? Trobem gaires moments per a la meditació i la pregària?  



Joan Ferrés Prats 


