
 

 

INTENCIONS  DE  PREGÀRIA EN LES MISSES 
 
Dissabte dia 25.- Sant Pròsper d’Aquitània, bisbe.  
Matí.- No hi ha missa. 
Vespre (festiva) 20h.- Joana Puigdomènech (13 aniv.) i espòs Josep Pi / 
Joaquim Boada Llinàs / esposos Joan Matas i Annita Ferrés / Isabel Panadès 
López (1r. aniv.).                                              
 

Diumenge dia 26.-DIUMENGE 13 DE DURANT L’ANY. Sant Pelai.  
9h.- Concepció Ferrés / Maria Poch (7è. aniv.) fill Joan i espòs Joan Mèlich. 
12h.- Avis Castells Roca i Font Mèlich./ Isidre Prats./Família Ponts Gil./ 
Carme Cardús Muñoz (1 aniv.) de les seves amigues / Sebastián Expósito 
Fernández (7 aniv.) / Magdalena Marcè Prats (5è. aniv.). Noces d’Or de 
Josep Ponts i Assumpta Gil (28 de juny de 1966). 
18h.-  Joan Saperas i Esposa Benita. Miquel Via i esposa Dolors.                                                                                        
11h matí a Sant Roc.- Per la Feligresia. 
 

Dilluns dia  27.- Sant Ciril d’Alexandria, bisbe i doctor de l’Església.  
Vespre.- Missa.                                   
 

Dimarts dia 28.- Sant Ireneu de Lió, bisbe i màrtir.  
Matí.- Missa. 
Vespre- Missa .                        
 

Dimecres dia 29.- SANT PERE I SANT PAU, APÒSTOLS.  
Matí.-  Missa.                                
Vespre-  Pere Capdevila i Carme Enríquez./ Pere Munné Perals i Esposa.                              
 

Dijous dia 30.- Els Sants protomàrtirs de l’Església de Roma.  
Matí.- Missa. 
Vespre.- Modest Giralt./ Jaume Via (11 aniversari). 
 

Divendres dia 1.- Sant Aaron.  
Matí.- Missa.                       
Vespre.- Dolors Prats i Josep Ferrés.               
 

Dissabte dia 2.- Sant Bernadí Realino, màrtir.   
Matí.- No hi ha missa. 
Vespre (festiva).-   Isabel Luque Ortiz i espòs.                                          
 

Diumenge dia 3.-DIUMENGE 14 DE DURANT L’ANY  
9h.- Família Planas Tuset. Hortènsia Teruel Guillén (3 mesos) i família. 
12h.- Conxita Guilera i espòs Joan i família /  
           Agustí Castells i Montserrat Roca.      
18h.- Difunts família Torredemer Roig. 
11h matí a Sant Roc.- Per la Feligresia. 
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ASSEMBLEA PARROQUIAL: 
POSEM FIL A L’AGULLA… (i 4): EL COMPROMÍS 

 

 

 
El COMPROMÍS o ACCIÓ és el que demana el Document: ens cal 

més gent implicada en les diferents accions parroquials i desenvolupar-
ne de noves. No n’hi ha prou amb l’assistència a les celebracions. 
A continuació es fixen unes propostes d’acció que passem a transcriure 
fil per randa: 

• Crear un grup de coordinació de les accions parroquials actuals i 
noves amb 1 representant de cadascuna d’elles. 

 

• Crear noves propostes d’acció: 
 

� Grup d’acollida  per a rebre a les persones nouvingudes i/o 
reincorporades 

� Crear un grup d’acompanyament i ajuda de  persones amb 
dificultats i que no puguin ser ateses des de l’acció que es fa 
actualment. 

� Millorar la comunicació i difusió de les diferents activitats 
parroquials. 

� Crear grup de formació per a parelles en l’àmbit social i de 
formació catequètica obert a tothom. 

� Potenciar la creació de grups de reflexió i/o formació per a 
joves. 

� Crear grup de lectura per les celebracions. 
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� Crear un grup per a potenciar campanyes socials en el municipi 
complementàries a les existents i d’acord amb els serveis socials 
de Càritas i del municipi. 

 

• Renovar els actuals membres del Consell Pastoral.  
 
 

 
 

� CASAMENT EN EL MES DE JULIOL 
Es casen a la nostra parròquia el proper 2 de juliol: Samuel Ríos 
Pasalamar i Raquel Ferrés Chavarria, veïns de Sant Vicenç. I al 
Santuari de la Salut de Sabadell: Javier García Calventos i Noemí 
Rodríguez Gómez. 
Els felicitem i preguem que la gràcia del sagrament els enforteixi 
en l’amor i en la fidelitat conjugal. 
 

� DIMECRES, DIA 30:  
SOLEMNITAT DE SANT PERE I SANT PAU 

  És bo que en aquesta festa participem en l’Eucaristia. Misses a  
  Les 8 del matí i a les 8 del vespre. 
 

� MARXEM A LOURDES: del 30 de juny al 4 de juliol 
Tot és a punt per iniciar el Pelegrinatge al Santuari de la Mare de 
Déu de Lourdes. De Sant Vicenç som 22 persones entre malalts 
o impedits (8) hospitalaris (8) i pelegrins (6). L’autocar sortirà de 
la pl. de la Vila, dijous, dia 30, a les 8 del matí. 
  

� CONSELL PASTORAL PARROQUIAL 
La darrera reunió d’aquest curs serà demà dilluns, dia 27, a 2/4 
de 10 del vespre. 
 

� CONVIVÈNCIA DEL GRUP INSTRUMENTAL ÍTACA 
Marxen divendres vinent, a la tarda i tornaran diumenge, dia 3, 
a la tarda. L’estada és a Puigcerdà. Participaran a la missa de la 
Parròquia i oferiran després un petit recital de peces del seu 
repertori. Dies de convivència, d’excursió, compartit, disfrutar... 
Esperem que els hi vagi molt Bé! 

 

� CONVIVÈNCIA D’ESCOLANS: DEL 5 AL 8 DE JULIOL 
Un bon grup d’escolans de la nostra parròquia participaran en les 
Convivències d’Escolans que tindran lloc a la Casa de Colònies 
dels Maristes, a Llinars del Vallès. 

� CANVIS EN LA MISSA DELS DIUMENGES A LA TARDA: 
MES DE JULIOL: La missa a les 8 del vespre per raó de la calor. 
MES D’AGOST: se suprimeix aquesta missa.  Les vacances fan que 
disminueixi l’assistència a les misses i que sigui suficient l’oferta de 
misses que es fa a la parròquia: Missa de vigília a les 20 h. Diumenges 
i festes: 9 h. i 12 h. 

    

 

ENVEJAR ELS ALTRES 

L'escriptor satíric H. L. Mencken va dir que la riquesa és qualsevol 
renda anual que sigui com a mínim cent dòlars superior a la del marit de 
la germana de la meva dona. Volia dir que per estar satisfets a la vida 
ens hem de sentir superiors a les persones del nostre entorn més proper. 
I no és només una broma.  

En una investigació la majoria de les persones enquestades varen 
dir que s'estimarien més guanyar 33.000 dòlars i que els altres empleats 
en guanyessin 30.000 que no pas  guanyar-ne 35.000 però que els altres 
en guanyessin 38.000. En un estudi similar, el 75% dels enquestats van 
dir que els agradaria més tenir un atractiu físic de 6 si el dels altres era 
de 4, que no pas un de 8 si el dels altres era de 10. Som així d’envejosos. 
La tendència a què el nostre grau de satisfacció personal depengui dels 
altres arriba a extrems sorprenents. En experiments controlats s'ha 
comprovat que si uns voluntaris estan contestant un qüestionari sobre 
el seu grau de satisfacció a la vida, marquen puntuacions més altes en 
el moment en què apareix una persona invàlida amb una cadira de rodes. 
Però també es comprova que això sol durar poc, perquè és fàcil trobar 
algú que aparentment tingui més sort que un mateix. 

El filòsof Bertrand Russell deia sobre aquest tema que Napoleó va 
envejar Cèsar, que Cèsar va envejar Alexandre Magne i que segurament 
Alexandre va envejar Hèrcules, un personatge de llegenda, que mai no 
va existir.  

Es confirma, doncs, a través de la ciència que l'enveja és un 
sentiment molt arrelat en el psiquisme humà i que és una tendència 
destructiva envers els altres i envers nosaltres mateixos. D’alguna 
manera la ciència ve a donar la raó a la proposta de la fe cristiana de 
convertir l'enveja en un dels set pecats capitals que cal evitar, una 
proposta que no és castrant i destructiva per a la persona, sinó tot el 
contrari, maduradora, alliberadora. 
             

 Joan Ferrés i Prats 


