
 

 

INTENCIONS  DE  PREGÀRIA EN LES MISSES 
 

Dissabte dia 17.- Sant Ismael, màrtir. 
Matí.- No hi ha missa. 
Vespre (festiva).-  Josep M. Sanglas Casas. Lluís Parellada (36 aniv.), 
esposa Marta i fill. Isidre i Josep Tarralba.                                          
 

Diumenge dia 18.- SOLEMNITAT DEL COS I LA SANG DE CRIST. 
9h.- Antònia, Antònio i Lluís Tudela./ Difunts Roca Fontanals./ Difunts 
família Aragall./ Jaume Perals Aymerich./ Jaume Presas Gil. 
12:30h.-Francesc Folqué i Concepció Nicolau. 
18h.- MISSA SOLEMNE I PROCESSÓ 
           EUCARISTIA.-  Vicenç Font (40 aniv.) i esposa Carme.      
11h matí a Sant Roc.- Per la Feligresia. 
 

Dilluns dia 19.- Sant Romuald 
Vespre.- Magí Casals i Maria Pi./ Montserrat Prat. 
 

Dimarts dia20.- Santa Florentina, 
Matí.-Missa. 
Vespre.-Antoni Prats Campmany i esposa Margarita Mayor./ Florentina 
Parés i en acció de gràcies. 
 

Dimecres dia21.-Sant Lluís Gonzaga 
Matí.-Lluís Costa i Catarina Ubach. 
Vespre.- Esposos Lluïsa Busquet i Pere Bosch. Lluís Bosch Vendrell i 
esposa Francisca i fill Lluís. 
 

Dijous dia22.- SantPaulí de Nola 
Matí.- Família Martí Tuset. 
Vespre.-Modest Giralt ./ Juanita Puidomènech (14 aniv.) i espòs Josep Pi. 
 

Divendres dia23.-SAGRAT COR DE JESÚS 
Matí.- Missa. 
Vespre.- Joana Puigdomènech. 
 

Dissabte dia24.- Nativitat de Sant Jooan Baptista  
Matí, a les 12:00h.- Joan Prats Escala./ Joan Costa Ubach./ Joan Escala 
Roca./ Joan Pastor i esposa Eulàlia. / Joan Boltà Nicolau i esposa Maria. 
Vespre (festiva).- Joan Marcé Rigol i intenció família./ Jan Torredemer i 
esposa Montserrat./ Jaume Romagosa i esposa Lola Sala. 
 

Diumenge dia 25.- XII DIUMENGE DEL TEMPS DE DURANT L’ANY 
9h.-Difunts planes Tuset./ Miquel Via i esposa Dolors i Joan Saperas i 
esposa Benita. Difunts Gelabert Català. 
12:30h.-Avis Castells- Roca i Font-Mèlich./ Isidre Prats./ Carme Cardús 
Muñoz (2n. aniver) de les amigues.Magdalena Marcè Prats (6è. aniversari) 
11h matí a Sant Roc.- Per la Feligresia. 
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FESTA DEL COS I LA SANG DE CRIST. 18DE JUNY DE 2017. N.25 
 

AVUI, LA FESTA DEL “CORPUS”: 
FELIÇOS ELS CONVIDATS A LA SEVA TAULA! 

 

  

 És una sort poder participar en la celebració de l'Eucaristia. 
Veritablement som feliços de ser convidats a la seva taula! Però no 
tothom ho percep així: quants n´hi ha que no ho han descobert! La 
festa del Corpus ens invita a repensar el lloc central que l'Eucaristia té 
en l'Església i en la vida de cada creient. 
 L'Eucaristia  relliga la nostra vida en Crist. L’absència de molts 
creients a la celebració de l'Eucaristia dominical porta a un 
empobriment de la comunitat cristiana. Se´n ressent el conjunt de 
l'Església i empobreix la fe del qui prescindeix d'aquest gran signe de 
la presència real de Crist enmig dels seus. Sense Eucaristia l'Església 
és una gran buidor, i  a un creient sense Eucaristia  li manca  encara 
descubrir aspectes centrals de la fe cristiana.  
 És clar que cal respectar el procés de cadascú. Aquestes 
afirmacions no van contra ningú i menys per a aquells que no ho han 
descobert. Però sí que volen ser una invitació a pensar-hi, i un toc 
d'atenció per als creients que participen en les celebracions potser poc 
motivats, o poc "feliços", o poc exigents en el compromís de la missa 
dominical, com si fos una menudència anar a missa cada diumenge. 
Feliços els convidats a la seva taula! 

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  



 No sóc dels que em desanimo quan constato la desproporció entre 
la gent que viu a Sant Vicenç i la que ve o va a missa cada diumenge, 
o veient que més persones podrien beneficiar-se de la missa en algun 
dia feiner... No ens hem de desanimar, però tampoc restar indiferents: 
ens agradaria que més creients apreciessin el do de l'Eucaristia, més 
enllà del compliment estricte dels diumenges. La nostra finor cristiana 
hauria de desvetllar, més  espontàniament, ganes de buscar el Senyor, 
trobar-lo i gaudir-lo en l'Eucaristia. A vegades no podrà ser, altres 
vegades ho podrem fer amb la pregària a casa...  Només que si ens 
creguéssim més allò que som feliços de ser convidats a la taula del 
Senyor, potser se'ns ocorreria anar a missa algun altre dia, fer una 
escapadeta, donar-nos una alegria extra... com aquells a qui els 
agrada tant el futbol que hi van cada diumenge, i si algun dia n'hi ha el 
dimecres, i poden anar-hi, no s'ho deixen perdre. Feliços els convidats 
a la taula de Crist! 
 L'Eucaristia  refà i revifa, també, el nostre compromís d'estimació, 
de justícia, de pau envers els nostres germans. Davant la temptació de 
fer-nos una fe a la nostra mida, amb el perill de quedar-nos a casa, 
aïllats, amb una fe molt individual, l'Eucaristia ens fa sentir germans 
amb tothom, promptes a ser generosos, a estimar sense mesura, com 
Crist, a ser solidaris amb els qui participem en una mateixa taula, a 
pregar pels germans, a revisar-nos actituds i comportaments. 
L'encontre amb Crist és a la vegada encontre amb el germà. Alerta que 
no se'ns desdibuixi el perfil de compromís que té l'Eucaristia.  
 

Mn. Anton Roca 

ACTIVITATS 
 

� EL MEU AGRAÏMENT! 
Ha passat Sant Antoni de Pàdua, i una vegada més haig d’agrair 
les mostres d’afecte de molts feligresos i gent del poble que 
personalment i a través de les distintes reds de comunicació m’heu 
fet arribar la vostra felicitació. Moltes gràcies! 
També agraeixo elsvostres obsequis, tant a través de col·lectius 
(Catequistes, grup escursió, Consell pastoral, Portants del Sant 
Crist…) i d’altres feligresos de la parròquia que us hi heu afegit. A 
tots, el meu agraïment.M’agrada el bon ambient que es crea en la 
missa i posterior piscolabis i felicitació… Deu ser allò de que “a 
nadie le amarga un dulce”… 
 

� REUNIÓ D’ACOLLIDORS DE PROMESOS 
Tindrà lloc dimarts vinent, dia 20, a les 9 del vespre. 

 

AVUI, A LES 18:00 H.: MISSA I PROCESSÓ DE CORPUS 
� DISSABTE VINENT,DIA 24, FESTA DE SANT JOAN:  

Missa a les 12 del migdia. 
 

� BAPTISMES:  
Dissabte, dia 17 de juny: Ha rebut el sagrament del Baptisme la 
nena Abril Giménez Torredemer.L’enhorabona als seus pares i 
familiars! 
 

� RECOLLIDA DE ROBA I D’ALIMENTS PER A CÀRITAS 

Agraïm la recollida de roba i d’aliments que ha fet l’Agrupament escolta 
Roc d’Oró i que ha entregat a la parròquia per a Càritas Sant Vicenç. 

  
 

MÉS ENLLÀ DEL QUE PENSEM 
A llarg dels segles a l’occident hem tendim a sobredimensionar el 

pes de la raó en el comportament humà. Hem viscut convençuts que el 
que ens defineix com a  persones és la racionalitat. Ho hem fet des 
que Aristòtil va definir l’home com a “animal racional”. 

Una conseqüència d’aquest sobredimensionament de la raó és la 
convicció que el que els distingeix dels altres són les opinions, les 
creences, una convicció que apliquem també a l’àmbit de la fe. 
Pensem, efectivament, que el que ens distingeix dels no creients són 
les creences. 

Els descobriments de la neurociència entorn al funcionament del 
cervell humà estan capgirant aquests punts de vista i estan ajudant a 
comprendre el pes decisiu que tenen les emocions en el comportament 
humà. Avui sabem amb certesa que el que ens distingeix dels altres és 
molt més el que sentim que el que pensem. 

Hi ha una demostració tràgica d'aquest descobriment, la dels 
psicòpates, aquelles persones cruels que el cinema va immortalitzat 
amb el personatge d’Hannibal Lecter de la pel·lícula El silenci dels 
anyells. Quan s’aplica als psicòpates un qüestionari sobre el que 
pensen, contesten de manera políticament correcta. En canvi, quan es 
troben en situacions vitals, com que no se'ls activen ni els sentiments 
de la culpa ni els de l'horror, són capaços de cometre les barbaritats 
més impressionants. Són una dramàtica demostració que el que ens 
mou és el que sentim.  



Aquest canvi de perspectiva hauria de coincidir amb un canvi de 
perspectiva en la manera com encarem l’experiència religiosa. Si el que 
ens distingeix com a persones és molt més el que sentim que el que 
pensem, la fe no hauria de ser bàsicament un sistema de creences en 
les que pensem ni un conjunt normes a les que ens adherim, sinó una 
vivència, una experiència vital. 
 

Joan Ferrés i Prats 


