
 
 

INTENCIONS  DE  PREGÀRIA EN LES MISSES 
 

Dissabte dia 11.- Sant Bernabé, apòstol. 
Matí.- No hi ha missa. 
Vespre (festiva) 20 h.- Lola Duran (9è. aniv.) i espòs Francesc / Esposos Pau 
Bayés i Rosa Olivella / Margarita Garcia Miñarro.                                           
 

Diumenge dia 12.- DIUMENGE XI DE DURANT L’ANY. 
9h.- Jaume Presas i família.  Antoni Sanromà Parellada.                                      
12h.- Jaume Vilà i família / Josep Mompart i esposa Dolores / Esposos Daniel 
Boloix i Montserrat Matas. 
18h.- Missa.                                                                              
11h matí a Sant Roc.- Per la Feligresia. 
                                                                                       

Dilluns dia  13.- Sant Antoni de Pàdua.  
Matí.-Missa:  Esposos Josep Roca i Miquela Roig. 
Vespre.-  Anton Galofré i Conxita Casas / Antonia Lucas Aragonés./ Esposos  
Anton Roig i Antònia Raventós.                                   
 

Dimarts dia 14.- Sant Eliseu, profeta. 
Matí.- Missa. 
Vespre- Cenovia Habas León. Ànimes Purgatori.                         
 

Dimecres dia  15.- Santa Maria Miquela del Santíssim Sagrament, verge. 
Matí.- Missa.                                 
Vespre-  Missa.                                
 

Dijous dia 16.- Sant Quirze, màrtir / Sant Ferriol, prevere i màrtir. 
Matí.- Missa. 
Vespre.- Missa. 
 

Divendres dia 17.- Sant Gregori Barbarigo, bisbe. 
Matí.-  Josep Nicolau Soriano.                         
Vespre.- Missa.                  
 

Dissabte dia 18.- Santa Marina, verge i màrtir. 
Matí.- No hi ha missa. 
Vespre (festiva).- Lluís Parellada (35 aniv.), esposa Marta i fill Isidre / Josep 
Torralba / Jaume Perals Aymerich / Esposos Francesc Boada i Catarina 
Llinàs / Isabel Panadès López.                                         
 

Diumenge dia 19.- DIUMENGE XII DER DURANT L’ANY. 
9h.-Família Reverter- Margarit. Josep M. Sanglas Casa.                                   
12h.-Difunts socis Centre Catòlic./ Eleuteri Termes i Sebastià Serra. 
/Esposos Oleguer Boloix i Rosa Casas; Joaquim Vilaplana i Maria Farrés.                                                                                

18h.- Missa.                                                                         
11h matí a Sant Roc.- Per la Feligresia. 
 

    :   Parròquia Sant Vicenç,  màrtir  
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ASSEMBLEA PARROQUIAL: 
POSEM FIL A L’AGULLA… (2) 

 

 

El resultat del treball de grups (amb una participació d’unes 100 
persones de diferents edats, condició i sensibilitat) es  resumí en 3 grans 
temes o àmbits de treball: L’acollida, la resposta i el compromís. 
Avui parlem del tema 1: l’ACOLLIDA    

El resum de la reflexió és aquest: som acollidors, però podem 
millorar. 

La millora s’ha de fer, principalment, amb les persones que tenen 
una participació més esporàdica, que potser no estan prou arrelats, o 
que són practicants ocasionals. Cal vigilar que els practicants i els qui 
participem en serveis (catequesi, Càritas, lectors, consells, etc) no 
esdevinguem un tap o un mur que dificulti l’accés als altres. Està molt bé 
que la parròquia ens la sentim com a nostra, i tant de bo podem dir que 
en ella ens hi trobem com a casa. Però altra cosa molt diferent és que 
ens en sentíssim amos i senyors. Som servidors i la parròquia ha d’estar 
al servei de tot el poble de Déu, en el sentit més ampli del terme. 

El criteri de Jesús amb la paràbola del pastor que deixa les 99 ovelles 
per anar a buscar la que s’havia perdut (Lc. ) és el criteri a seguir. 

Ens podem preguntar si gent nova pot participar en la litúrgia, a la 
catequesi, a... Pensem amb gent que potser necessiten que els hi oferim 
germanor evangèlica i els hi obrim les portes. I els qui estan en aquesta 
situació que no tinguin por de col·laborar. 
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El Document concreta un aspecte d’aquest acolliment: els joves. 
Totes les parròquies tenen la preocupació pel jovent. I és ben natural. I 
la nostra parròquia, que havia tingut una llarga tradició de presència de 
joves, voldria refer ponts de comunicació sobre uns fonaments ben sòlids 
i ben sincers, des de la base de la missió pròpia de la parròquia. 
 

Mn. Anton Roca 
 

 

 
 

� DIUMENGE VINENT, DIA 19: 
FESTA DEL CENTRE CATÒLIC 
Amb motiu de la passada festa del Sagrat Cor de Jesús, Patró del 
nostre Centre Catòlic, a la missa de 12 donarem gràcies pel seu 
patronatge. L’Orfeó Vicentí del Centre participarà amb els seus 
cants. Pregarem pels difunts que en foren socis i encomenarem a 
Déu el treball i projectes de la Junta actual. PER MOLTS ANYS! 

 

� EL GRUP INSTRUMENTAL ÍTACA, A PIERA 
Diumenge passat el nostre grup musical es traslladà a la vila de 

Piera (l’Anoia) per participar en la missa d’11 i després oferir unes 
quantes peces del seu repertori. Foren molt ben acollits pels 
feligresos d’allí i també pels mossens, fills de Sant Vicenç dels Horts. 

En la seva agenda la pròxima sortida és la del primer cap de 
setmana de juliol, a Puigcerdà, per repetir l’experiència i gaudir d’uns 
dies de convivència entre ells. Que tot ajudi a reforçar el grup i 
avançar en la seva experiència musical. 

 

� ANIVERSARIS MATRIMONIALS: PER MOLTS ANYS!!! 
Ho celebren diumenge vinent, dia 19: 
. 60 aniversari (14 de juny de 1956): Pau Vilaplana Farrés i Mª 
Montserrat Boloix Casas. 
. 50è. aniversari o Noces d’Or, casats ambdós matrimonis el 14 de 
juny de 1966: Jaume Perals Paulet i Carme Lombarte Perulan. 
Antonio Ferrés Masana i Mª Rosa Perals Paulet. 
 

� CONDOLENÇA ALS FAMILIARS DE: 
Alvaro Antolí Arbiol, que morí el passat dia 3, a l’edat de 82 anys.  
Encarnación Guirado Quirante, que morí a l’edat de 71 anys, el 
passat dia 6. Descansin en la pau del Senyor. 

� BAPTISMES: Dissabte, dia 11, han rebut aquest sagrament: 
Coral Ibiza Maya, Arnau Espadas Acebron, Nuria Acencio Longas i 

Erik Arribas Querol.  
Per a tots ells, l’enhorabona i la nostra pregària.  

    
 

BONS I DOLENTS 
No sé si els contes i les pel·lícules amb les que ens hem criat des 

que érem petits han servit per a educar-nos o deseducar-nos. 
Segurament una mica de cada, perquè, per una banda, ens han 
transmès o potenciat uns valors que són profitosos per a la vida, però, 
per altra, sovint ens han transmès una visió molt simplista de la vida. 
“Qui és el bo?”, preguntàvem quan entràvem al cinema amb la pel·lícula 
ja començada. Donàvem per suposat que en tot relat hi havia d’haver 
un bo i un dolent. 

És curiós que aquesta divisió simplista de la realitat humana semblés 
encaixar  tan bé amb la moral cristiana: al relat de la vida els creients 
érem, per descomptat, els bons, i a l’altra bàndol hi havia algunes 
persones dolentes. Però encara és més curiós adonar-se que les històries 
que va explicar Jesús no anaven en aquesta línia. Jesús fins i tot es va 
permetre presentar al bo com a dolent i al dolent com a bo (és el cas de 
la paràbola del sacerdot i del samarità) o presentar el mal que hi pot 
haver en el bé i el bé que hi pot haver en el mal (és el cas de la paràbola 
del blat i la zitzània). 

L’evangeli d’aquest cap de setmana m’ha ajudat a entendre el 
perquè d’aquestes paradoxes. No és que Jesús lloï el mal o exalci el 
pecat, és clar que no. Els presenta, però, com una gran oportunitat, 
l’oportunitat de començar a ser més bo. Fins i tot com l’única oportunitat 
de ser bo: “Quan no hi ha tant a perdonar, no hi ha tant amor”, diu a 
l’Evangeli. És com dir que cal haver pecat per entrar en la dinàmica de 
l’amor, que per començar a estimar de debò cal sentir-se pecador i 
sobretot sentir-se perdonat, sentir-se estimat malgrat les pròpies 
mancances. 

No es tracta només d’acceptar que tots som pecadors (“Qui estigui 
lliure de pecat que tiri la primera pedra”). És tracta, a més, d’adonar-se 
que com més experimentem que Déu ens estima malgrat les nostres 
mancances més capaços serem d’estimar. 
 

Joan Ferrés i Prats 


