
 
 

INTENCIONS  DE  PREGÀRIA EN LES MISSES 
 

Dissabte dia 10.- Beat Domènec Castellet. 
Matí.- No hi ha missa. 
Vespre (festiva).- Encarnació Rovira (7è. aniversari).                                         
 

Diumenge dia 11.- DIUMENGE XXIV DE DURANT L’ANY. 
9h.- Jaume Presas i família / Rosa Campmany i Campmany. 
12h.-  Maria Poch i fill Joan i espòs Joan Mèlich / Manuel Clajer i esposa Inès 
/ Josep Cardús Llopart i esposa Mercè Rovira Tuset.     
20h.- Missa. 
11h matí a Sant Roc.- Per la Feligresia. 
 

Dilluns dia  12.- Dolç Nom de Maria   
Vespre.-  Josep Ferrés i Ferrés (1/2 any)                                    
 

Dimarts dia 13.- Sant Joan Crisòstom  
Matí.- Missa 
Vespre-  Joan Vilà, esposa Maria i fill Jaume                         
 

Dimecres dia  14.- ·Exaltació de la Santa Creu 
Matí.-  Cenovia Habas León (1r. aniversari).                                 
Vespre-   Amb els Portants del Sant Crist. Pels socis difunts i en acció de 
gràcies. En acció de gràcies pels 20 anys de matrimoni de Miquel i Mª Rosa 
i Teo i Marta.                                
 

Dijous dia 15.- Mare de Déu dels Dolors 
Matí.- Missa 
Vespre.- Dolors Fumadó Siñol./ Josep Torras i família. 
 
Divendres dia 16.- Sant Corneli i Sant Cebrià, màrtirs  
Matí.-  Missa                         
Vespre.- Dolors Prats i Josep Ferrés./ difunts família Ferrés Galofré.            
 

Dissabte dia 17.- Sant Robert Belarmino  
Matí.- No hi ha missa. 
Vespre (festiva).-  Víctor Aguilar (26 aniversari)./ Josep Nicolau Soriano.                                          
 

Diumenge dia 18.- DIUMENGE XXV DE DURANT L’ANY  
9h.- Missa 
                                           

12h.-  Esposos Julià Ferrés i Isabel Biscarri i filla Anna./ Isidre Prats.     
                                                                                                                                                                                  

20h.-  Missa 
                                                                                         

11h matí a Sant Roc.- Per la Feligresia. 
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ONZE DE SETEMBRE  
 

L’Església mai predicarà en contra l’amor a cada persona, sigui d’on 
sigui i parli com parli, ni predicarà l’odi entre els pobles. Sí que acompanyarà 
els pobles en el seu camí, respectant el seu procés, segons la seva voluntat, 
amb bona relació, agermanats sempre. L’amor a Catalunya que alguns 
voldrien veure sobirana i independent és una aspiració tan digna com els 
qui opinen d’altra manera. I no ha de ser viscuda com una agressió d’odi o 
menyspreu contra ningú ni contra cap altre poble ni contra els qui no opinen 
igual. L’odi, el menyspreu, la burla, la prepotència, la incomprensió... no 
ajuden a resoldre els problemes. Al revés: fan que les ferides siguin més 
fondes i, qui sap, potser incurables.   

Expressem-nos lliurement, acollim la diversitat, busquem un país millor. 
De sempre hi ha hagut maneres de pensar diferents. Acceptem-ho i 
acceptem-nos així entre nosaltres. Les aspiracions de Catalunya no són d’ 
ahir ni d’abans d’ahir. Vénen de molt enrere. Ni són caprici d’uns il·luminats. 
  I que el llenguatge de l’amor no s’afebleixi sinó que estigui per damunt 
de les justes i diverses aspiracions dels ciutadans i dels pobles. I estimem 
aquest nostre poble i la seva voluntat de ser, com un anhel del que diu el 
Poeta Maragall en La Sardana: “ser un poble que estima i avança donant-se 
les mans”. Res de trencar la convivència amb ningú. Ans el contrari. Com 
diem en la Visita espiritual a la Mare de Déu de Montserrat: “Ajunteu tots 
els seus fills amb cor de germans”.   

Mn. Anton Roca 

 

 Parròquia de Sant Vicenç Màrtir       

Plaça de Sant Jordi, 4-6                                                                 Telf. 93 656 02 01 

08620 Sant Vicenç dels Horts                           Bisbat de Sant Feliu de Llobregat 

w ww. vidaparro qu ia l .cat                

 

 



 
 

� NOMENAMENTS PARROQUIALS 
Els nomenaments que es feren públics a primers de setembre 
afecten Sant Vicenç dels Horts i el seu arrxiprestat: Mn. Rafael 
Vilaplana, fins ara rector de Pallejà i Sant Josep de Sant Vicenç 
dels Horts passa a ser rector de Cervelló i Vallirana. Pallejà será 
cobert pel fins ara rector de Martorell, Mn. Manuel Roig, i Sant 
Josep será cobert per un servidor. El fins ara rector de Vallirana 
i Cervelló, Mn. Francesc Tirado , será rector de les dues 
parròquies de Martorell. 
Des d’aquí saludo ja els nous feligresos de Sant Josep. Faig un 
reconeixement envers la persona i el treball de Mn. Rafael, així 
com el treball de laics i religioses que allí es porta a terme des 
de fa molts anys. Manifesto la meva bona voluntat d’acollir i tirar 
endavant, segons les meves possibilitats, aquesta parròquia. 
Demano col·laboració i comprensió per part dels feligresos de 
les dues parròquies.  
 

� CONDOLENÇA 
La donem als familiars de Francisco Ureña Bares, de 83 anys, 
que morí el passat dia 6. Descansi en pau. 
 

�  BAPTISMES 

Diumenge passat, dia 4: Mia Rubio García i Gal.la Manzano Pérez. 
Dissabte, dia 10: Clara Muñoz Sánchez i Llorenç Perarnau 
Castellano. PER MOLTS ANYS!   

 

� DIMECRES, DIA 14: EXALTACIÓ DE LA SANTA CREU. 
FESTA DEL COS DE PORTANTS. 
Missa a les 20h. Després, piscolabis a la plaça. 
 

� COMENCEN LES INSCRIPCIONS DE CATEQUESI I 
CONFIRMACIÓ 
Els dimecres, 14 i 21 de stembre, de 5 a 7 de la tarda, al Casal. 
 

� LA ROMERIA A MONTSERRAT: 23, 24 i 25 de setembre 
Continua oberta la inscripció per pujar amb autocar el diumenge 

25 (20 €). I també els qui vulguin participar en el dinar de 

diumenge (21 €). Sortida dels llocs de sempre, a les 7,15 del 

matí. Missa a les 9,15 a la Basílica. Rebuda del P. Abat a les 12,15, 

a la mateixa Basílica. 14 h.: Dinar de germanor. 17h: Via Crucis i 

Comiat de la Romeria. 18,30h: Tornada a Sant Vicenç. 
    

 

TERESA DE CALCUTA 
Ja fa anys que de vegades, a les classes i conferències, poso com a 

exemple a la Mare Teresa de Calcuta. I no ho faig quan parlo d’una 

temàtica religiosa, sinó parlant d’educació, quan defenso que hem 

d’ensenyar d’una manera plaent i que els estudiants han d’aprendre 

gaudint, i els mestres em posen l’objecció que això no pot ser perquè 

aprendre requereix esforç. Llavors els pregunto si pensen que la Mare 

Teresa de Calcuta era masoquista, si creuen que feia el que feia perquè 

li agradava patir, perquè necessitava passar-s’ho malament.  

Normalment s’adonen que la cosa no va així, que les persones 

funcionem d’una altra manera. Moltes persones només han 

experimentat a la vida el plaer de rebre. La Mare Teresa havia 

experimentat el plaer de donar, i per això s’esforçava molt. Totes les 

persones que donen molt, que es donen molt, afirmen que reben molt 

més del que donen, que això els ajuda a donar-se més. Qui estima 

s’estima. Qui fa el bé es fa el bé. 

L’esforç no és el contrari del plaer o del gaudi. Ben al contrari, ens 

esforcem més per una realitat quan tenim la seguretat que aquella 

realitat es proporcionarà gaudi. Això es pot veure fins i tot en els nens i 

en els adolescents. La diferència amb els adults, i sobretot amb les 

persones d’un altre nivell, com la Mare Teresa, és on trobem uns i altres 

el gaudi i, en conseqüència, on concentrem el nostre esforç. Per això la 

millor manera d’ajudar a una persona a què posi esforç és ajudant-la a 

descobrir que allà hi trobarà gaudi. Educar, en la vida i en la fe, hauria 

de ser ajudar a experimentar fonts cada vegada més excelses de plaer o 

de gaudi. 

La dedicació i l’abnegació radicals de la Mare Teresa de Calcuta són 

la millor prova que la fe viscuda amb intensitat i la vida lliurada 

desinteressadament als altres són font de felicitat. 

Joan Ferrés i Prats 


