
 
 

INTENCIONS  DE  PREGÀRIA EN LES MISSES 
 
Dissabte dia 9.- Sant Agustí Zhao Rong, prevere.  
Matí.- No hi ha missa. 
Vespre (festiva).- Difunts família Reverter-Margarit / Difunts família 
Mèlich Oriol / Zayda Pozo.  
 
Diumenge dia 10.- DIUMENGE XV DE DURANT L’ANY. Sant Cristòfor. 
9h.- Jaume Presas i família / Félix Esteban Arrufat i esposa Felicidad i família 
12h.- Conxita Casas i Miquel i Anton / Maria Poch i fill Joan i espòs Joan 
Mèlich / Manuel  Clajer i esposa Inès.    
20h.- Missa. 
11h matí a Sant Roc.- Per la Feligresia. 
  
Dilluns dia 11.- Sant Benet, abat, Patró d’Europa. 
Vespre.- Missa.  
 
Dimarts dia 12.- Sant Joan Gualbert.   
Matí.- Teresa Boltà (aniversari) i família. 
Vespre- Celebració de la Paraula i Comunió. 
 
Dimecres dia  13.- Sant Enric, emperador. 
Matí.- Francesc Ribas Badosa i esposa Assumpció Aymerich Poch /Enric 
Parals Aymerich.                          
Vespre- Missa. Cenovia Habas León. Cisqueta Vendrell (21 aniversari) i 
espòs Salvador.                              
 
Dijous dia 14.- Sant Camil de Lel·lis, prevere.  
Matí.- Florenci Ribas Farrés. 
Vespre.- Celebració de la Paraula i Comunió. 
 
Divendres dia 15.- Sant Bonaventura, bisbe i doctor de l’Església.  
Matí.- Montserrat Martí.                  
Vespre.- Celebració de la Paraula i Comunió. 
 
Dissabte dia 16.- La Mare de Déu del Carme. 
Matí.- No hi ha missa. 
Vespre (festiva) 20h.- Missa. 
 
Diumenge dia 17.- DIUMENGE 16 DE DURANT L’ANY. 
9h.- Jaume Perals Aymerich / Carme Parés i espòs Vicenç / 
         Eladio Martín Fuster i família. Maria Llinàs (aniversari) i família. 
12h.- Eleuteri Termes i Sebastià Serra.     
20h.- Josep Nicolau Soriano. 
11h matí a Sant Roc.- Per la Feligresia. 
 

    :   Parròquia Sant Vicenç,  màrtir  

 
 

 
 

 
 

DIUMENGE 15 DE DURANT L’ANY.   10  DE JULIOL  DE 20 16. N. 28 
 

SER BONS PONTS 
El prevere –el capellà-  hauria de ser un 
bon pont, que uneix dues ribes, la 
humana i la divina. Si no està ben 
format i no té seguretat, si no està ben 
arrelat en cadascuna de les dues ribes, 
en lloc d'ajudar a travessar pot ser la 
ruïna dels qui s'atreveixen a passar-hi.  

El millor exemple ens el va 
donar Jesucrist, òptim pont (=pontífex). Va ser home veritable, va 
entendre i es va salidaritzar amb tot el que és humà, amb petits i grans, 
rics i pobres, llestos i lents, tristos i eufòrics. I al mateix temps era Déu, 
estava en permanent unió amb el seu Pare.  

També el prevere -i, com ell, la resta dels que participen d'alguna 
manera del seu ministeri animador- ha de tenir, primer de tot, l'antena 
ben desplegada cap al que és humà, i mirar de conèixer i valorar el que 
passa en aquest món, com pensen els joves, què preocupa a les famílies, 
quins són els valors que l'home d'avui aprecia. I, alhora, ha de tenir ben 
desplegada l'antena cap al que és diví, amb la pregària i la unió amb 
Crist Bon Pastor. Perquè per parlar de Déu, ha de parlar en profunditat 
a Déu i amb Déu.  

Home dels homes i home de Déu. Per unir dues ribes i ser un bon 
pont, que faciliti la trobada de tots amb Déu.-  �  

de Missa Dominical  
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� REUNIÓ DE CÀRITAS SANT VICENÇ DELS HORTS 
      Tindrà lloc aquest dilluns, dia 11, de 10 a 11:30h., al Casal    
 Parroquial. 

� DISSABTE, DIA 16: FESTA DE LA MARE DE DÉU DEL CARME 

Farem memòria de la Mare de Déu sota aquesta advocació tan 
popular del Carmel, a la missa de les 8 del vespre. 

� CONDOLENÇA ALS FAMILIARS DE: 
Fernando Díaz Domínguez, que morí el passat dia 7, a l’edat de 
55 anys. Que descansi en la pau del Senyor. 

 

� DESPRÉS DE LA ROMERIA A LOURDES 
Estem contents de comptar en la parròquia amb el grup de 
l’Hospitalitat de la Mare de Déu de Lourdes. Fan un treball important 
de servei als malalts. A la vegada penso que l’Hospitalitat fa un 
servei també als propis voluntaris enriquint-los amb un cristianisme 
obert a tots els pobles (a Lourdes es viu la universalitat de l’Església 
catòlica), sensible al sofriment humà (a Lourdes es viuen els drames 
que t’entren pels ulls i per les oïdes quan deixes que els malalts et 
parlin), prompte a la caritat i al servei (a Lourdes es viu una 
germanor que surt a flor de pell), un cristianisme centrat en la 
persona de Jesucrist que Maria ens dóna (a Lourdes es viu la 
pregària, la lloança, la súplica, la festa, l’Eucaristia, la intercessió de 
Maria...). Per tot això hem tornat tots -malalts, hospitalaris i 
pelegrins- amb una joia que voldríem contagiar a molts i recomanar-
los que participin en aquesta peregrinació anual amb l’Hospitalitat. 
Podem ben dir amb el cant pasqual: “la nostra alegria ningú no ens 
la prendrà”. 
 

� RESSÒ DE LA SORTIDA DEL GRUP ÍTACA 
El cap de setmana passat, de l'1 al 3 de juliol, els joves del grup 
musical de la nostra parròquia Ítaca, van tenir una sortida a 
Puigcerdà. Allà van compartir diferents activitats per compartir amb 
el grup. Desitgem que aquesta harmonia els hagi estat ben profitós 
per començar un nou curs amb nous projectes! 

� ELS ESCOLANS ENS HO HEM PASSAT MOLT BÉ 
Ahir divendres els nostres escolans van tornar molt contents després 
de quatre dies ben intensos de convivència, a Llinars del Vallès, amb 
altres escolans d’altres parròquies, juntament amb el nostre 
seminarista Jordi i altres seminaristes que van fer de monitors. Ens 
alegrem molt d’aquestes experiències de fraternitat i de comunió. 

    

 

LA PARÀBOLA DE LA INDIFERÈNCIA 
Els cristians hem escrit durant molt de temps unes histories ben 

diferents de les que va escriure Jesús. Els protagonistes de les nostres 
històries eren sempre la gent d’ordre, les persones formals, complidores 
de la llei, mentre que a les de Jesús ho eren sovint els pecadors i els 
marginats. Les històries dels cristians tractaven sovint temes com anar 
a missa, pregar o seguir la moral sexual, mentre que les de Jesús 
tractaven gairebé sempre sobre l’exigència d’estimar. A les nostres 
històries importaven molt les paraules, les definicions, les regles i les 
lleis. A les de Jesús, els fets, les experiències. 

Sense anar més lluny, el protagonista de la paràbola del bon 
samarità és un marginat, un proscrit. El tema és l’amor. I quan els 
doctors de la llei pregunten qui és el proïsme, Jesús no dóna una definició 
que cal aprendre, sinó un exemple que cal seguir. 

El Papa Francesc ens està ajudant a fixar-nos en les històries de 
Jesús, a centrar-nos en els protagonistes i els temes que preocupaven 
més Jesús. El Papa ho respecta tot, és clar, ens convida a ser fidels a 
tot, però posa l’accent en l’essencial, que és estimar. 

El contrari d’estimar no és necessàriament odiar, també ho és ser 
indiferent. El Papa Francesc ha dit força vegades que un dels grans 
pecats del nostre temps és la globalització de la indiferència, l’anestèsia 
del cor. És un pecat que no solia sortir a les nostres històries, però que 
és central a les de Jesús, com la paràbola del bon samarità. El representa 
precisament com el pecat dels homes d’ordre, dels complidors de la llei. 
Davant l’home necessitat, el sacerdot i el levita passen de llarg, 
indiferents al seu dolor, amb el cor anestesiat, més preocupats pel 
Temple que pel proïsme. 

Avui correm més risc que mai de caure en el pecat de la indiferència, 
de l’anestèsia del cor, perquè s’han globalitzat el dolor i les mancances. 
Però, precisament per això mateix, també tenim més oportunitats que 
mai de ser un samarità. 

 

Joan Ferrés Prats 


