
 

 

INTENCIONS  DE  PREGÀRIA EN LES MISSES 
 

Dissabte dia 22.- Sant Caius i Sant Soter, papes i  màrtirs.  
Matí.- No hi ha missa. 
Vespre (festiva).-   Joaquim Boada Llinàs. 
       Francisco Boada Nicolau i esposa Catarina. 
       Carlos Valls Nolla.    
 

Diumenge dia 23.- DIUMENGE SEGON DE PASQUA. SANT JORDI, màrtir. 
9h.- Jordi Parellada Giménez i família. 
12:30h.- Isidre Prats. 
   Joan Nicolau Toral. 
11h matí a Sant Roc.- Per la Feligresia. 
 

Dilluns dia  24.- Sant Fidel de Sigmaringen.  
Vespre.-  Juan Francisco Avila García (funeral).    
 

Dimarts dia 25.- Sant Marc, Evangelista.  
Matí.- Missa. 
Vespre.- Margarita Mayor i espòs Antoni.  
 

Dimecres dia  26.- Sant Isidor, arquebisbe  de Sevilla,  
Matí.-  Esposos Josep i Vicenta.                                 
Vespre.-  Missa.                              
 

Dijous dia 27.- Sant Pere Armengol, mercedari.  
Matí.-  Montserrat Roig Raventós. 
Vespre.-  Missa. 
 

Divendres dia 28.- Sant Sant Pere Chanel, prevere i màrtir. 
Matí.- Missa.                      
Vespre.-  Missa.              
 

Dissabte dia 29.- Santa Catarina de Siena., patrona d’Europa.  
Matí.- No hi ha missa. 
Vespre (festiva).- Joan  Marcè Rigol i intencions família.                                        
 

Diumenge dia 30.- DIUMENGE TERCER DE PASQUA. 
9h.- Família Planas Tuset. 
        Miquel Via i esposa Dolors./ Joan Saperas i esposa Benita.  
        Joan Prats Escala./  Carlos Valls Nolla./ Rosa Campmany Campmany. 
12:30h.-  Joan Font i Montserrat Mèlich. 
                 Josep Mompart i esposa Dolores.  
           En acció de gràcies per Noces d’Or d’Antonio Vendrell Mallol i 
                 Rosa Gombau Adsarias.  
11h matí a Sant Roc.- Per la Feligresia. 
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QUARANTÈ ANIVERSARI 
 

L’Associació de gent gran ESPLAI MONTSERRAT de Sant Vicenç 
dels Horts celebra els seus 40 anys d’existència. Tindrà ocasió de fer-ne 
festa i viure-ho dijous vinent, festa de la Mare de Déu de Montserrat. 
Cada any celebren la seva Patrona, però enguany hi ha l’afegit d’un 
aniversari rodó. 

Cal valorar les nostres entitats, em refereixo les del poble, i cal 
valorar-ne la constància en el temps. Avui costa molt que les coses durin 
i que les entitats i grups es mantinguin. Tots sabem dels esforços de 
juntes, presidents, directors, socis, etc. per mantenir les seves entitats. 
Costa trobar relleus, costa que surti gent nova, gent jove...  

Vull posar en relleu com darrere d’associacions i entitats hi ha moltes 
persones que voluntàriament han fet i fan posible activitats d’ordre 
esportiu, cultural, recreatiu, social, en definitiva fan que hi hagi més vida 
i es forgi un tramat de relacions que enriqueixen el nostre poble. Això no 
es fa sol. Quantes reunions, quantes gestions, també decepcions…  

Al llarg de 40 anys quantes persones s’han aixoplugat a l’Esplai per 
omplir positivament un temps de la seva vida! Tenim la sort que podem 
gaudir de jubilació i de posar anys a la vida. Aprofitem ara de posar, 
també, VIDA als anys. L’Esplai Montserrat intenta fer-ho amb les seves 
activitats. No oblidem, però, que si anem pel món sense una actitud 
personal positiva, activa, constructiva, poca cosa farem. Visca les 
entitats, però visca també les persones constructives que les fan 
possibles! 

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             santvicenc685@bisbatsantfe l iu .cat  

 



 
 

� DIJOUS, DIA 27:  
FESTA DE LA MARE DE DÉU DE MONTSERRAT 

      Misses a les 8 h. i a les 20h.  
L’Esplai Montserrat celebrarà la seva Patrona i el seu 40è. 
aniversari amb una missa a les 12 del migdia, amb la presència del 
Rector i de Mn. Mateu. Seguidament hi haurà un petit Concert i 
Ofrena floral a la Moreneta. No hi faltarà un bon dinar de Germanor 
al restaurant El Lladoner i sorteigs de tota mena. 
Per molts anys!!! 
 

� VII TROBADA DIOCESANA D’ESCOLANS 
Tindrà lloc el proper dissabte, 29 d’abril, al Santuari de la Mare de 
Déu de la Fontsanta de Subirats, amb el lema “Viatge al centre 
de la Diòcesi”. Els escolans de la nostra parròquia hi participaran 
conjuntament amb els escolans de les diferents parròquies del 
nostre bisbat. Desitgem que s’ho passin molt bé i comparteixin el 
seu testimoni d’aquest servei a l’altar que realitzen els caps de 
setmana a la parròquia. 
 

� CONDOLENÇA 
La donem als familiars de Juan Antonio de la Torre Orden, que morí 
el dia 20 d’abril, a l’edat de 86 anys. Descansi en la pau del Senyor. 

 

� HAN REBUT EL SAGRAMENT DEL BAPTISME: 
 Dia 22: Mireia Torras Avila 
 Dia 23: Nahia Vallegos Fernández, Lluc Chica Caminals i Paulo 

               Muñoz Viana. 
 L’enhorabona. Que els sapiguem acompanyar en el camí de la fe.  

 

� EXCURSIÓ ARXIPRESTAL A VIC. DILLUNS, 1 DE MAIG 
Tenim més de mig autocar ple. Hi ha temps per apuntar-se fins el 
dijous. Animeu-vos: missa, bona passejada, bon tiberi, bona 
sobretaula amb gresca assegurada, bona convivència... 
Marxarem a 2/4 de 8 del matí, de la parada de la plaça de la Vila. 

 

� REUNIO DEL CONSELL ARXIPRESTAL:  
Dimecres, a les 21h. 

 

 

� REUNIÓ DE PARES DE PRIMERA COMUNIÓ 
Diumenge vinent, dia 30, sortint de missa del migdia. 

 

� SAGRAMENT DE LA CONFIRMACIÓ 
El Sr. Bisbe vindrà a celebrar l’Eucaristia i donar el sagrament de la 
Confirmació diumenge, dia 7 de maig, a les 6 de la tarda. S’han 
preparat 11 joves al llarg de dos cursos, acompanyats per una 
animadora de la fe. També rebran aquest sagrament dos adults. 
Acompanyem-los amb la nostra pregària i suport. 

    
 

TRES MANERES D'ENCARAR LA VIDA 
 

Els experts distingeixen tres maneres d'encarar les relacions humanes: 
la dels passius, la dels agressius i la dels assertius. La distinció pot ser molt 
fecunda en el camp de la fe. 

Els passius no defensen els seus drets, creences i conviccions. No 
oposen resistència a les situacions injustes o manipuladores, no s’encaren 
de manera compromesa amb els problemes i conflictes. Potser ho fan per 
deixadesa o mandra, per estalviar-se problemes, per covardia o per no 
entrar en conflicte amb els altres, però fins i tot si ho fan amb aquesta 
intenció suposadament positiva, acaben agreujant els problemes, se’n fan 
còmplices, perquè són responsables de què no se solucionin. 

A l’altre extrem hi ha els agressius. Aquestes defensen els seus drets 
i conviccions, s'enfronten amb els problemes, però de manera impositiva, 
envaint els límits dels altres, amb ira, amb ràbia. Lluiten pels seus drets a 
compte dels drets dels altres, plantant cara a les persones que pensen o 
actuen de manera diferent. La conseqüència és que tampoc no 
contribueixen a resoldre els problemes i conflictes. Sovint acaben 
agreujant-los, perquè susciten una reacció de rebuig i d’ira. 

Els experts consideren que l’actitud adequada és l’assertiva: defensar 
els propis drets i conviccions, no deixar-se manipular, però no manipular 
tampoc als altres. Fer front als problemes i conflictes, però de manera 
constructiva. No deixar de defensar el propi punt de vista, però sense 
agressivitat. No imposar-lo, mantenir-se sempre obert a aprendre dels 
altres. Defensar serenament el propi punt de vista i acceptar serenament 
les crítiques. No voler guanyar o perdre, sinó arribar a acords, essent tan 
capaç de discrepar i dir que no com d’acceptar els propis errors.  

Els creients solem tenir clar que l’actitud agressiva no és cristiana, 
però no sempre som conscients que la passiva tampoc no ho és. Jesús no 
era agressiu, però tampoc passiu. Només essent assertius ens construirem 
com a persones madures i autònomes i podrem construir una societat 
millor. 

 

      Joan Ferrés Prats 


