
 

 

INTENCIONS  DE  PREGÀRIA EN LES MISSES 
 
Dissabte dia 16.- 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. 
 
Dilluns dia 18.- Santa Marina, màrtir. 
Vespre.- Francisco Munté i esposa Genoveva. 
 
Dimarts dia19.- Santa Àurea, verge i màrtir. 
Matí.-Florenci Ribas Farras. 
Vespre-Eudald Sabaté Miret. 
 
Dimecres dia20.-Sant Elies, profeta. 
Matí.-Narcís Roget Oliveras. 
Vespre- Antoni Pastor Campmany / Antoni Costa i Magdalena Prats. 
 
Dijous dia21.- SantDaniel, profeta. 
Matí.- Montserrat Parals Aymerich. 
Vespre.-Missa. 
 
Divendres dia22.-Santa Maria Magdalena. 
Matí.-Joan Parals Aymerich. 
Vespre.- Joaquim Prats Palé / Joan Marcè Rigol (intenció particular). 
 
Dissabte dia23.- Santa Brígida, patrona d’Europa. 
Matí.-No hi ha missa. 
Vespre (festiva).- Plàcid Tres (30 aniv.) i esposa Dolores / Carmen 
Pumarola Pont / Joan Matas i Annita Ferrés / Jaume Tres Termes. 
 
Diumenge dia 24.- DIUMENGE 17 DE DURANT L’ANY. Santa Cristina. 
9h.-Francisco Brun / Jaume Casanovas i familiars difunts. 
12h.-Isidre Prats. 
TARDA: NO HI HA MISSA. 
11h matí a Sant Roc.- Per la Feligresia. 
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DIUMENGE 16 DE DURANT L’ANY.     17 DE JULIOL DE 20 16. N. 29 

HA VALGUT LA PENA 

Efectivament, quan s’arriba a aquesta alçada de l’estiu, quan ja 
t’has distanciat una mica del curs passat i vas tancant les carpetes de 
les diferents activitats, sents la nostàlgia d’un temps passat, ple de 
vida, però a la vegada sents l’alegria pel treball compartit, per tantes 
iniciatives portades a terme, per tantes persones i rostres que han anat 
esdevenint properes i familiars: Un baptisme, un aniversari, un 
casament; també el dol pels qui ens van deixant. Aiguabarreig de 
tristesa i alegria... 

Ara, amb les vacances o ,millor dit, l’estiu, se’ns obre un espai llarg 
on hi ha una dispersió general.  Però en realitat no és correcte 
acomiadar-nos entre nosaltres, ja que ens anem trobant en la reunió 
dominical i si ens allunyem, ens retrobem espiritualment allí on en el 
diumenge celebrem l’Eucaristia.   

El curs és un concepte principalment escolar, però també a nivell 
eclesial el podem considerar una etapa i com a tal en podem fer una 
avaluació. 

Mirant enrere és bo que valorem el treball fet:cada grup i la 
parròquia en el seu conjunt també. Si repassem aquest curs, el 
començàvem amb la Romeria a Montserrat, el comiat de Mn. Mateu i el 
relleu de Mn. Anton. Hem viscut la celebració del Jubileu de la 
Misericòrdia. Més enllà del treball comunitari i dels grups, del nou 
impuls de la nostra Càritas, a l’Església ens cal valorar que diumenge 
rere diumenge hem celebrat la fe a través dels sagraments i 
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principalment a través de l’Eucaristia. Hem celebrat la Pasqua i el Nadal 
i hem cultivat la llavor de la fe, l’amor als germans, el servei, la 
pregària, l’amistat i companyonia. La parròquia també ha acompanyat 
a infants i adolescents en el camí de la fe fins arribar a les Primeres 
Comunions o caminant cap a la pròxima Confirmació. En la Quaresma 
tots junts -infants i adults- hem caminat vers la Pasqua. Se’ns ha ofert 
un recés arxiprestal. Hem participat en la sortida arxiprestal, aquest 
any vivint el Jubileu de la Misericòrdia al Santuari de la Mare de Déu de 
Misericòrdia de Reus. Quina Jornada més eclesial, festiva i fraternal! 
Cada any ens millorem en la festa del Corpus, amb participació i fervor. 
I la traca final la pelegrinació a Lourdes, les convivències d’Itaca i els 
escolans, i les colònies i sortides del nostre Esplai i del Cau. 

Malgrat tot això ens cal preguntar-nos si hem avançat o retrocedit. 
Difícil de fer un judici general, perquè el que compta és el nostre 
procés interior... Cadascú ha de reflexionar sobre la seva situació, i més 
enllà de si ho hem fet bé o malament, ens cal valorar la gràcia de Déu 
en nosaltres i no tant els nostres mèrits o errades. Per això s’imposa 
l’acció de gràcies i mirar amb esperança el futur.  

Mirant endavant hem d’estar oberts al futur i ben disposats per 
emprendre el nou curs amb molts ànims, fruit de la fe que compartim. 
Què depararà el nou curs a la nostra parròquia? Una cosa és certa: 
l’Esperit Sant continuarà inspirant les nostres accions i projectes 
comunitaris. Cal ja des d’ara que l’estiu i les vacances no signifiquin 
una minva del caliu de la fe i estar ben disposats per encarar el nou 
curs com una veritable crida de Déu a tornar a tirar les xarxes i 
treballar pel Regne de Déu. “la collita és abundant, però els segadors 
són pocs. Pregueu, doncs, a l’amo dels sembrats que hi enviï més 
segadors” (Mt 9, 37-38). 
 

Mn. Anton Roca      
 

 

ACTIVITATS 
 

� DIUMENGE VINENT, DIA 24, SE SUPRIMEIX LA MISSA 
VESPERTINA DE LES 8 DEL VESPRE. 
A aquesta hora hi ha programat un concert de piano a l’església 

parroquial. 
 

� A LES PORTES DE LA FESTA MAJOR D’ESTIU 

El proper cap de semana comença la Festa Major d’estiu. Dilluns, 
dia 25, encara que en el Santoral sigui Sant Jaume, apòtol, a la 
nostra parròquia a l’últim dilluns de mes, celebrem els copatrons 
Sant Venust i Sant Exuperanci. Dilluns, doncs, dia 25, a les 12 del 
migdia celebrarem l’Eucaristia presidida per Mn. Anton Roca i Roig, 
rector, acompanyat pels mossens que puguin venir: de 
l’arxiprestat, Mn. Mateu, fills del poble… Predicarà l’homilia el 
nostre Vicari episcopal, Mn. Josep Maria Domingo i Farrero. 

 

PSICÒPATES 
A la història de la ciència que investiga el funcionament del cervell 

humà hi ha una anècdota molt significativa i interpel·ladora. El 
neurocientífic nord-americà James Fallon estava fent una investigació 
sobre el cervell de les persones psicòpates. Tenia una col·lecció 
d’escàners cerebrals (radiografies del cervell) de persones amb aquesta 
malaltia i també escàners de cervells “normals”, de persones del seu 
entorn, que utilitzava com a control, per poder fer comparacions. 

Un dia va descobrir que hi havia un escàner de cervell psicòpata en 
el grup dels escàners de persones sanes. Va demanar a un membre de 
l’equip que fes les revisions corresponents per esmenar aquell error de 
classificació. De manera sorprenent, l’ajudant va descobrir no només 
que no ha havia hagut cap error de classificació, sinó que l’escàner del 
cervell amb trets psicòpates corresponia precisament al propi Fallon.  

L’anècdota és inquietant, perquè la literatura i el cinema ens han 
portat a associar els psicòpates amb personatges, reals o de ficció, 
perversos i destructius, com Hitler, Stalin, Jack l’Esbodellador, l’Assassí 
del Zodíac, Charles Manson, el Doctor Hannibal Lecter de la pel·lícula El 
silenci dels anyells o Norman Bates de Psicosi.  

La ciència demostra, però, que la genètica no ho és tot en el 
comportament, que depenem tant de la genètica com de l’entorn en el 
que vivim. La història de James Fallon ho corrobora. Encara que el seu 
cervell tenia una predisposició al comportament psicòpata, mai no es 
va comportar com a tal gràcies al fet d’haver viscut en un ambient sa, 
en un entorn en el que sempre s’havia sentit reconegut, acollit i 
estimat. 

El que ens diu l’Evangeli en relació amb aquesta descoberta és que 
si estimo als altres, si els acullo i els valoro, si els estimo sobretot quan 
penso que no s’ho mereixen, contribuiré a evitar que creixi la seva part 
fosca, la seva part negativa i destructiva. 
 

Joan Ferrés Prats 


