
 
 

INTENCIONS  DE  PREGÀRIA EN LES MISSES 
 

Dissabte dia 7.- Mare de Déu dels Desemparats.  
Matí.- No hi ha missa. 
18h.- Missa de Primera Comunió. 
Vespre (festiva) 20h. En acció de gràcies pel 60 anys de matrimoni 
                                       d’Encarnació i Carles.                                        
 

Diumenge dia 8.- SOLEMNITAT DE L’ASCENSIÓ DEL SENYOR. 
9h.- Jaume Presas i família.                                    
12h.- Eleuteri Termes i Sebastià Serra. 
13h.- Missa de Primera Comunió.                                                                                                                                                                               
18h.- Missa.                                                                                      
11h matí a Sant Roc.- Per la Feligresia. 
 

Dilluns dia 9.- Santa Casilda, verge 
Vespre.- Jaume Vilà i família                                    
 

Dimarts dia 10.- Sant Joan d’Àvila, prevere.  
Matí.-Cisquet Cardús i mare Lola  
Vespre- Felip Roig                          
 

Dimecres dia  11.- Sant Anastasi, màrtir. Sant Ponç. 
Matí.- Enric Perals Aymerich. A Sant Anastasi.                                  
Vespre- Conxita Casas i Anton Galofré./ Pere López (41 aniversar) i esposa 
               Montserrat Aymerich                                  
 

Dijous dia 12.- Sant Pancràs, màrtir  
Matí.- A Sant Pancràs 
Vespre.- Jaume Quintana (1r. aniversari) 
 

Divendres dia 13. Mare de Déu de Fàtima  
Matí.- Missa                         
Vespre.- Missa                  
 

Dissabte dia 14.- Sant Maties, apòstol; Santa Gemma Galgani   
Matí.- No hi ha missa. 
12 h: Missa Primera Comunió. 
Vespre (festiva).-  De la pagesia, en honor de St. Isidre./ Cenovia Habas 
                                  León.  Isidre Parellada Fortuny.                                         
 

Diumenge dia 15.- PASQUA DE PENTECOSTA. Sant Isidre Llaurador.  
9h.- Francesc Ribas Basoda i Assumpció Aymerich Poch 
                                           

12h.-  Joan Font (12è. aniversari) i Montserrat Mèlich./ Maria Monpart i 
            espòs Genís. 
 

13h: Missa de Primera Comunió    
                                                                                                                                                                                  

18h.- Missa 
                                                                                         

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

    :   Parròquia Sant Vicenç,  màrtir  

 
 

 
 

 
 

 

SOLEMNITAT DE L’ASCENSIÓ                8 DE MAIG  DE 2016. N. 19  
 

ASCENSIÓ, PRIMERES COMUNIONS,  
PASQUA DE L’ESPERIT, CORPUS... 

 
 
 
 
 

Estem arribant al terme del temps de Pasqua. Avui La festa de l’Ascensió, 
diumenge vinent la de Pasqua “granada”, i més tard –el dia 29- el Corpus… 
són festes entranyables en el nostre record de quan érem infants o, 
senzillament, més joves. I tot lligat amb la festa de la Primera Comunió. Ara 
pot semblar que tot ha perdut color i relleu: un diumenge més! Però no ha 
de ser així. 
Si entrem en el cor de la litúrgia d’aquestes solemnitats constatem que 
mantenen una riquesa de textos i que són, juntament amb la festa de 
Pasqua, el cor de la nostra fe: són festes d’esclat, de triomf: Jesús “puja” al 
Pare: aquest Jesús que “se’n va” tornarà gloriós. Per la Pentecosta: foc i 
llengües que ho omplen tot, amb un vent que tot ho remou. És l’Esperit Sant 
que impetuosament omple el cor dels fidels i els enriqueix amb els seus 
dons. Corpus: esclat del gran misteri eucarístic. El gran misteri de la 
presència de Crist en les espècies eucarístiques. Misteri de grandesa, digne 
de veneració, i misteri de proximitat i presència humil en el cor dels fidels i 
en les places i carrers, esplendorosos pels clavells vermells i el groc encès 
de la ginesta, però també pels carrers engalanats de flors i domasos als 
balcons i finestres de les nostres cases. Tot s’endiumenge davant de “nostre 
Amo”. 
És el contrapunt a la rigorositat de la Quaresma i la Setmana Santa amb les 
seves processons i via-crucis. Són les dues cares d’una única realitat: el Crist 
mort i ressuscitat, l’Evangeli de la Vida, més enllà de la mort. Ara ens hem 
quedat sense l’embolcall extern d’unes festes, però el contingut és el mateix. 
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Anem a l’essencial i gaudim de la bona notícia de la nostra fe: El triomf de 
Crist que, vivent per sempre, intercedeix per nosaltres.  
En la festa de l’Ascensió se’ns dóna el motiu de la nostra joia: “Perquè Jesús 
el Senyor ha pujat avui d’una manera admirable a les altures del cel… El 
Senyor de l’univers, no hi ha pujat per apartar-se de la nostra petitesa, sinó 
perquè nosaltres, els seus membres, tinguéssim confiança de seguir on ens 
ha precedit el nostre cap i pastor”. Vet aquí la nostra joia i la nostra festa! 

Mn Anton Roca 
  

 

 
� DIUMENGE VINENT PASQUA DE PENTECOSTA  

Diumenge vinent acaba el temps de Pasqua amb la solemnitat de la 
Pentecosta. Han estat 50 dies de lloança en honor de Jesucrist 
ressuscitat. Amb la vinguda de l’Esperit Sant celebrem la plenitud de 
la Pasqua: Jesús ressuscitat envia des del Cel l’Esperit Sant a la seva 
Església.  
 

� DISSABTE VINENT, DIA 14:  
       ELS NOSTRES ESCOLANS A MONTSERRAT 

Un bon grup dels nostres escolans participaran en la Trobada 
diocesana  d’Escolans que enguany se celebra a Montserrat. Desitgem 
que sigui un bon dia d’esplai, convivència i gaudi jubilar pel do de la 
Misericòrdia. 
 

� TOT ÉS A PUNT PER A LA SORTIDA JUBILAR A REUS, DILLUNS 
DE LA SEGONA PASQUA, DIA 16 DE MAIG 
La inscripció acaba aquest diumenge al vespre. Hi ha el programa de 
l’excursió a disposició. Sortim de la Pl. de la Vila puntualment a 2/4 de 
8 del matí. 

 

� PRÒXIMES PRIMERES COMUNIONS: PER MOLTS ANYS! 
Dia 14 de maig: 
Fernando Serrano Arés; Ricard Torrents Pauné, Leire Meseguer 
Guerrero, Germán Fernández Durán, Claudia Leo Borrallo, Irene Boltà 
Cuadrado, Pol Juan Gómez, Idaira Rodríguez Perales, Johnny Simon 
Zapata Carias, Les Martín Tinoco Vásquez, Pau Biedma Bórrego, Ferran 
Rodríguez Romero i Marc Rodríguez Romero. 
 

Dia 15 de maig: 
Daniela de la Rubia Reina, Martí Font Canals, Ariadna García Cendrós, 
Ruth  Pozuelo  Mèlich, Laia Rosa Gordón,  Chema Molina  Denia,  Juan 
Molina Denia, Hector Molina Denia, Jordi Martín Suárez, Yaiza Hidalgo 
Caballero i Ginebra Pérez Castellnou. 

� CASAMENTS EN EL MES DE MAIG 
Reben el sagrament del Matrimoni a la nostra parròquia:  

• Manel Cortés Romero amb Tamara Zamora Méndez, veïns de 
Sant Vicenç dels Horts. 

• Juan de Dios Robles Hornos amb Laura Cuadrado Perals, 
ambdós veïns de Sant Vicenç. 

Preguem per ells i els desitgem amor fidel i que siguin feliços en la 
seva mútua donació. 

 
 

LA FE COM A VERITAT PROFUNDA 
Una de les cites que m’agrada més de les que he llegit aquests anys i que 
repeteixo amb més freqüència és aquella que fa: “Hi ha dos tipus de veritats, 
les veritats superficials, en les quals l’oposat és absurd, i les veritats profundes, 
en les quals l’oposat és una altra veritat profunda”. És una frase de Niels Bohr, 
danès, Premi Nobel de Física i un dels pares de la física quàntica. Les veritats 
científiques són superficials (si una cosa és freda, no pot ser calenta). Les 
veritats humanes són veritats profundes (si vols aprendre a guanyar has 
d’aprendre a perdre, “quien bien te quiere te hará llorar”, etc.). 
M’agrada la cita perquè demostra indirectament que la fe cristiana se sustenta 
en veritats profundes. N’hi ha prou a pensar en el misteri pasqual: la veritat de 
la vida només s’explica des de la veritat de la mort. Passa el mateix amb 
l’evangeli d’aquest cap de setmana. Joan diu que amb l’Ascensió els deixebles 
es queden tristos. Lluc afirma que se’n tornen amb alegria. 
El contrast no és estrany. A la festa de l’Ascensió celebrem que Jesús se’n va, 
que ens deixa i, com els deixebles, quedem tristos perquè hem de renunciar a 
la seguretat que dóna la presència de Jesús. La seva absència ens deixa sols, 
afeblits, insegurs, amb pors, amb dubtes... També celebrem, però, que Jesús 
ens anuncia la seva presència a través de la força de l’Esperit: “Us convé que jo 
me’n vagi perquè rebeu l’Esperit Sant”. “Jo seré amb vosaltres dia a dia”. 
“Sereu revestits amb la força que us vindrà de dalt”. 
En definitiva, només podem dir que vivim una fe adulta, madura, si no 
renunciem a cap de les dues veritats profundes, ni en l’experiència de la Pasqua 
ni en la de l’Ascensió. No som cristians si no vivim la mort com un pas envers 
la vida plena, però tampoc no podem dir que la nostra vida és plena si no 
assumim l’experiència de la mort. 
De la mateixa manera, no som prou cristians si no assumim l’absència de Jesús, 
el silenci de Déu, amb els dubtes i inseguretats que comporta. És aquesta 
absència el que ens fa més madurs en la fe. Però només la podem assumir si 
ens deixem omplir per la força de l’Esperit. 

Joan Ferrés i Prats 


