
 

 

INTENCIONS  DE  PREGÀRIA EN LES MISSES 
 

Dissabte dia 12.- Sant Josafat, màrtir.  
Matí.-No hi ha missa. 
Vespre (festiva) 20h.-   Marta Fortuny Colet (26 aniv.), espòs Lluís, fill 
Isidre; Josep Torralba./ difunts família Munné Rigol./ esposos Josep Mª 
Siñol i Montserrat Rocher.                                          
 

Diumenge dia 13.- DIUMENGE 33 DE DURANT L’ANY. 
9h.- Jaume Presas i família. Casanovas-Tuset i família 
 

12:30 h.-  Conxita Casas i Anton Galofré i Miquel./ Eleuteri Termes i 
Sebastià Serra./ Magda Valls Font i espòs.     
 
 

11h matí a Sant Roc.- Celebració de la Paraula i Comunió. 
 

Dilluns dia  14.- Sant Josep Pignatelli, prevere. 
Vespre.- Esposos Ermenter Viñals (60 aniv.) i Pilar Viñals 
 

Dimarts dia15.- Sant Albert el Gran. 
Matí.-Missa 
Vespre-Sòcies i familiars difunts de l’Associació de Dones (ADRAD) 
 

Dimecres dia16.- Santa Margarida d’Escòcia. 
Matí.-   Missa 
Vespre- Joan Vilà i difunts família 
 

Dijous dia17.- Santa Isabel d’Hongria. 
Matí.- Missa 
Vespre.-Fabián-José González Borja (1r. aniversario) 
 
Divendres dia18.-Dedicació de les Basíliques de Sant Pere i Sant Pau. 
Matí.- Missa. 
Vespre.- En acció de gràcies pel 45è. aniversari de casament de Lluís Prat i 
Eulàlia Salvans. Pels difunts de la família. 
 

Dissabte dia19.- Sant Crispí, bisbe i màrtir. 
Matí.-No hi ha missa. 
Vespre (festiva) 20h.- Josep Pi (2n. aniversari) i esposa Juanita./ Antoni 
Pastor Campmany./ Àuria Cases i Jaume Salvatella. 
 
Diumenge dia 20.- JESUCRIST, REI DE L’UNIVERS. 
9h.-Jaume Perals Aymerich./ Antoni García (1r. aniversari)./ Al beat 
Alexandre Planes per demanar una gràcia. 
 

12:30h.-Per l’Ateneu Familiar en acció de gràcies pels socis difunts./ 
   Esposos Julià Ferrés i Isabel Biscarri i filla Anna./ 
   Per Mn. Jaume Casas i Mn. Règol Casas. 
 
 

11h matí a Sant Roc.- Celebració de la Paraula i Comunió. 
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Diumenge 33 de durant l’any.      13 DE NOVEMBRE DE  2016. N. 42 

SOM-HI? 
 

Sabem que la parròquia no són, només, les misses i els actes de culte. 
Quantes reunions i activitats, quant treball i quanta vida han tingut les 
nostres parròquies! També la nostra! I tot això –i ara em refereixo 
principalment a les reunions- no perquè sí, no per passar l’estona, sinó 
per aprendre, compartir, avivar la fe dels que hi participaven. No sé si 
eren molts els participants. Pot ser que comencés essent un bon grup, 
potser després minvà… tant se val! També durant un parell d’anys 
s’inicià entre nosaltres l’Itinerari diocesà de renovació cristiana, amb el 
“Vine i veuràs”, tot un esforç per acostar-nos a Crist i a l’Evangeli…  
Penso que arriba el moment d’intentar una nova embranzida a tot allò 
que signifiqui interés per la vida cristiana: catequesi per a nosaltres, 
coneixement i comprensió de la Litúrgia, vivència de la fe, il·luminació 
de les realitats humanes amb la llum de la fe… Ja es veu que estic 
parlant de reflexió, estudi, debat… no pas d’activitats. Aquestes també 
són molt importants però ja hi ha camps per fer activitats: catequesi –
amb nens, amb pares-, Càritas, pastoral de la salut… I també en poden 
sortir de noves. 
He pensat també en els resultats de l’Assemblea última que la 
parròquia organitzà, ara farà dos anys, i les seves propostes d’acció. En 
recullo només algunes: Crear un grup d’acompanyament i ajuda de 
persones amb dificultats, 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 per a tothom, creació de grups 

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 santvicenc685@bisbatsantfel iu .cat  

 

V



de reflexió i/o formació per a joves, crear grup de lectura per a 
celebracions... 
Tot això respon molt bé al Pla Pastoral de la diòcesi d’aquest curs 2016-
2017. L’”Estimeuvos els uns als altres” passa per aprofundir i viure la 
Comunió de germans que s’estimen. És una crida a l’autenticitat de 
vida, a l’evangelització i a la renovació de les nostres estructures 
parroquials. 
En parlarem en el proper Consell pastoral parroquial i posarem fil a 
l’agulla. 
 

Mn. Anton Roca 
 

ACTIVITATS 
 

� CATEQUESI: REUNIÓ DE PARES DE SEGON CURS 
Tindrà lloc diumenge vinent, dia 20, a les 13,15h, 
immediatament acabada la missa de 12,30h, a la capella del 
Santíssim. 

 

� REUNIÓ DE LES CÀRITAS DE L’ARXIPRESTAT:  
Dijous vinent, a 2/4 de 9 del vespre al Casal Parroquial. Per 
compartir, per ajudar-nos, per sentir-nos tots participants de 
Càritas diocesana. 

 

� DIUMENGE VINENT: FESTA DE CRIST REI. Últim Diumenge 
de L’Any Litúrgic: El Sant Pare clausura a Roma l’Any Jubilar de 
la Misericòrdia. 

 

� AVUI, DIUMENGE: 
 

� Clausura de l’Any Jubilar de la Misericòrdia a la 
Catedral de Sant Feliu: Celebració de l’Eucaristia a les 
19h. 

 

� Dia de l’Església diocesana: Col·lecta de Germanor. 
Siguem responsables i generosos. 

 
 

RACÓ DE LITÚRGIA (2): 
“Amunt els cors” 

¿Per què aquesta expressió d’ànim en aquest moment de la 
missa, quan comencem la Pregària Eucarística? en aquest context 
litúrgic no té aquesta significació. l’expressió que comentem no és 

sinònim d’ “ànims!”, com quan encoratgem algú desanimat o que 
acaba de sofrir una contrarietat i li diem: “ànims! amunt els cors!” 
No. El significat litúrgic d’ “Amunt els cors” (¿recordeu el llatí: 
sursum corda?) és una invitació a elevar els nostres cors a Déu en 

 actitud d’oració i acció de gràcies. Estem entrant en el moment  
central de la nostra celebració. Les coses sublims que anem a 
viure requereixen una elevació espiritual. I és que no podem fer 
de qualsevol manera la pregària d’acció de gràcies. El sacerdot 
ens invita a unir-nos amb Crist en el reconeixement de la 
grandesa de Déu  per l’obra de la redembció i en l’ofrena del 
sacrifici.  

  
 

DONANTS D’ÒRGANS 
L’any 1995 varen morir als Estats Units unes cinquanta mil persones 

perquè no havien aconseguit trobar donants d’aquells òrgans vitals  que 
necessitaven per a la seva supervivència. Es va constatar que hi havia una 
greu mancança de donants d’òrgans i, com a conseqüència, va començar a 
créixer un mercat negre de ronyons i d’altres òrgans. El que hauria d’haver 
estat una oportunitat per a la solidaritat i la fraternitat es va convertir en 
un mercadeig, en un tràfic vergonyant. 

El problema de la donació d’òrgans és molt sorprenent. Per què als 
Estats Units hi ha un 28% de persones que són donants potencials 
d’òrgans i a França n’hi ha un 99,9%? Per què només un 12% dels 
alemanys són donants potencials i, en canvi, ho són el 99,9% dels 
austríacs? És que els nord-americans i els alemanys són molt egoistes, 
mentre que els francesos i els austríacs són molt generosos? 

No és així. L’explicació és molt més senzilla, però no per això deixa de 
ser sorprenent. A països com Estats Units, Alemanya o Gran Bretanya cap 
persona no és donant d’òrgans si no es registra legalment com a tal, 
mentre que a països com França, Àustria o Hongria totes les persones són 
donants potencials d’òrgans a menys que es donin de baixa legalment. 
Aquesta simple circumstància legal explica unes diferències d’índex 

degenerositat que poden anar des del 12% fins al 99,9%. 
La conclusió és alhora curiosa i inquietant. Les xifres posen de 

manifest fins a quin punt som mandrosos. Volen dir que moltes persones 
serien donants, però els fa mandra fer-se’n, no tenen prou interès com 
per esmerçar un temps de la seva vida a fer els tràmits. O que molta gent 
no seria donant, però li fa mandra desfer-se’n. En qualsevol cas, és una 



demostració de rutina, de manca de compromís. Com a cristians, hauríem 
de dir que és un pecat d’egoisme, de falta d’estimació per omissió, per 
passivitat.  
 

Joan Ferrés i Prats 
 


