
 

 

INTENCIONS  DE  PREGÀRIA EN LES MISSES 
 

Dissabte dia 23.- 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. 
 
Dilluns dia  25.- SANT VENUST I EXUPERANCI, MÀRTIRS. 
12,00 H.-Mn. Jaume i Mn. Règol Casas./Jaume TusetBerenguer, Jaume 
Tuset Cladelles i Jaume Martí Alabart / Jaume Berenguer Ballester / 
Jaume Caparà Cardús / Jaume Vilà Llopart / Jaume Perals Aymerich / Pere 
Cerdà Valls. 
 

Dimarts dia26.- Sant Joaquim i Santa Anna. 
Matí.-Enric Perals Aymerich. 
Vespre-Pels difunts des de la Festa Major d’hivern fins ara mateix. També 
preguem pels difunts Jaume i Filo Santacana i Joaquima Fumadó Siñol. 
 

Dimecres dia27.-Sant Aureli. 
Matí.-Família Ribas Badosa. 
Vespre- Jaume Via Rigol. 
 

Dijous dia28.- Santa Catarina Tomàs, religiosa.  Sant Víctor. 
Matí.- Missa. 
Vespre.-Víctor Aguilar. 
 
Divendres dia29.-Santa Marta. 
Matí.- Família Aymerich – Poch. 
Vespre.- Maria Llopart Campmany i difunts de la família. 
 

Dissabte dia30.- Sant Pere Crisòleg, bisbe. 
Matí.-A les 9h. al bosc de l’Ordal: Mn. Josep Duran i Mn. Manel Gaset. 
Vespre (festiva) 20 h.- Federico López Tabar / Mercè Ribera. 
 

Diumenge dia 31.- DIUMENGE 18 DE DURANT L’ANY. St. Ignasi de Loiola. 
9h.-Jaume Gelabert Català i família 
12h.-Joan Font i Montserrat Mèlich / Joan Claret Arnalot (2n. aniversari) 
20 h.-Joan Saperas i esposa Benita /Miquel Via i esposa Dolors. Intenció 
particular. 
11h matí a Sant Roc.- Per la Feligresia. 
 

    :  Parròquia Sant Vicenç,  màrtir  

 
 

 
 

 

 
DIUMENGE 17 DE DURANT L’ANY     24 DE JULIOL DE 201 6. N. 30 

ALEGRIA, ÉS FESTA MAJOR 
 

La Festa Major sempre és motiu d´alegria. Efectivament, és un 
goig poder formar part d´un poble, un poble com Sant Vicenç que 
amb els canvis que ha experimentat i amb una gran varietat de gent, 
malgrat tot, encara podem viure amb veïns que coneixem, i establir 
uns lligams que donen un entorn i un caliu humà. És veritat que no 
tot són flors i violes. Llàstima que amb la massificació  tot és més 
diluït. Sigui com sigui, la convivència -cosa magnífica!- també és un 
afer treballós i no sempre reeixit. Però, dat i debatut, val la pena 
gaudir de formar part del nostre poble. Val la pena que l´estimem, 
coneguem, apreciem les seves arrels i treballem perquè avui sigui un 
lloc agradós de viure-hi, sobretot per la seva qualitat humana i per 
l´esforç  col·lectiu de convivència i de sensibilitat humana i social. 

Festa Major són moltes coses, les més evidents de les quals, per a 
una gran majoria, són els actes recreatius, de diversió, culturals... 
Oferir als vicentins tot això és fomentar la trobada i l´enriquiment de 
la convivència. 

Per nosaltres, cristians de Sant Vicenç dels Horts, la Festa Major és, 
a més, celebrar  la fe en Jesús  amb el testimoni que ens donen els 
màrtirs. Per això els invoquem, perquè en les proves i en el nostre 
caminar de cada dia, com a creients i com a comunitat cristiana, la 
valentia dels màrtirs i la seva intercessió  ens guardin de tot mal, com 
diem en els Goigs: “Guardeu-nos, Vicenç, de mal, amb Venust i 
Exuperanci”.   

Parròquia de Sant Vicenç Màrtir  
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No només som cristians individualment, sinó cristians arrelats a una 
comunitat parroquial que enfonsa les seves arrels des de fa molts 
segles a la vora del nostre riu i dels nostres horts. Al si d’aquesta 
parròquia, renovem la nostra fe i enfortim el nostre testimoniatge. Per 
tot això la Festa Major és també un gran dia per reunir-nos i celebrar 
comunitàriament la fe cristiana que des de l’antigor ha aplegat els 
cristians vicentins a través de la nostra comunitat parroquial de Sant 
Vicenç màrtir. Alegrem-nos, doncs, perquè tenim una parròquia que 
ens aixopluga sota el testimoni i el patronatge de Vicenç, Venust i 
Exuperanci. Ells són màrtirs de Crist, són foc i embranzida. Ens 
recorden l’amor de Crist: no hi ha amor més gran que donar la vida! 

 

Mn. Anton Roca 
 

 

ACTIVITATS 
 

� DEMÀ, DILLUNS, DIA 25: FESTA DELS COPATRONS SANT 
VENUST I SANT EXUPERANCI. 
Missa solemne a les 12 h. amb la presència dels mossens de 
l’arxiprestat, Mn. Mateu, fills del poble... Predicarà l’homilia Mn. 
Josep M. Domingo, Vicari episcopal. L’Orfeó Vicentí del Centre 
Catòlic acompanyarà amb els cants. 
Dimarts, dia 26, a les 8 del vespre: Missa pels difunts que han 
mort d’ençà de la Festa de Sant Vicenç. 

 

� DISSABTE VINENT, DIA 30:MISSA A LA CREU DELS 
MÀRTIRS, A L’ORDAL. 
Enguany s’escau el 80è. aniversari del martiri dels qui foren rector i 
vicari de la nostra parròquia: Mn. Josep Duran i Mn. Manel Gaset. 
Com cada any els tindrem presents de la millor manera que ho 
podem fer els cristians: celebrant l’Eucaristia i pregant per ells. Ho 
farem en el lloc on els hi llevaren la vida per odi a la fe. A les 8 del 
matí ens trobarem al lloc acostumat (pl. de la Vila) i amb els cotxes 
disponibles pujarem al bosc de l’Ordal, per celebrar-hi la santa 
missa. 

 

�  BAPTISMES DEL DISSABTE, 16 DE JULIOL 
Martí Torras Masana, Unai Fernández Gimeno, Èric Martínez 
Orozco, Daniel Bevia Rodríguez i Pau García Colomina. 
L’enhorabona pel do de la fe i moltes felicitats als pares i padrins. 
 

� DIUMENGE VINENT, A LES 12 H: Celebració Noces d’Argent de 
Mª José Ruiz Gómez i José Cabrera Pérez. Enhorabona! 

 

� MISSES EN EL MES D’AGOST 
• Misses dies feiners: a les 20 h. Se suprimeix la missa de les 8 

del matí. 
• Misses dies festius: se suprimeix la missa vespertina, a 

exepció del dia 14 que hi haurà missa de vigília de la Mare de 
Déu.  

 
 

 

EL BÉ I EL MAL 
El poeta anglès Algernon Charles Swinburne va escriure fa molts 

anys un vers que trobo, si més no, sorprenent. Fa així: “El bé li diu al 
mal: “Germà meu!”. És una paradoxa que, per estrany que sembli, 
també trobem a la Bíblia. 

A diferents llibres de la Bíblia hi ha expressions amb significats 
oposats. Per exemple, en el primer llibre de la Bíblia, el Gènesi, es diu 
“Sereu semblants a Ell” (Gèn. 3, 5). I en el darrer, l’Apocalipsi, es diu: 
“Sereu semblants a Ell” (Ap. Xx). Al Gènesi és la serp qui li diu a Eva, 
per temptar-la, per invitar-la al pecat. En el darrer ho diu l’evangelista 
Joan com una invitació a l’esperança, com una promesa de vida eterna. 

El bé i el mal s’assemblen, doncs. En el fons de totes dues actituds 
o de tots dos tipus de comportament hi ha la voluntat d’apropar-se a 
Déu, de ser semblants a Ell. El que els diferencia són els camins per a 
aconseguir-ho. 

El pecat segueix el camí de la impaciència, de la pressa. És el camí 
del “Ho vull tot i ara! Ara mateix, a qualsevol preu i saltant-me totes les 
regles!”. És el camí regressiu, el camí de l’infant que pensa que serà 
del tot feliç si se li permet tot el que desitja, si no se li nega res. És 
l’actitud del Don Juan Tenorio de Zorrilla: “Llamé al cielo y no me oyó./ 
Y, pues sus puertas me cierra,/ de mis pasos en la tierra/ responda el 
cielo, no yo!” Com els infants, el Tenorio vol escriure tot sol el guió de 
la seva vida, a la seva manera, i si les coses no surten com ell vol, tira 
pel dret eximint-se de tota responsabilitat.El bé, en canvi, tria el camí 
de la paciència, de l’espera, de la capacitat de renúncia al plaer 
immediat per aconseguir a mig o llarg termini un benefici més gran i 
durador. És el camí del compromís personal i alhora de l’obertura al 
transcendent, perquè la promesa de ser semblants a Ell només es pot 
aconseguir com a confluència entre dues forces: la d’un do que ens ve 
de dalt i la d’un esforç que ens neix de dins. 
 

Joan Ferrés i Prats 


