
 

 

INTENCIONS  DE  PREGÀRIA EN LES MISSES 
 

Dissabte dia 22.- Santa Maria Magdalena, deixebla de Jesús. 
Matí.- No hi ha missa. 
Vespre (festiva).- Joaquim Prats / Antoni Costa i Magdalena Prats 
(esposos).                                            
 
Diumenge dia 23.- 16è. DIUMENGE DE DURANT L’ANY. 
9h.- Carmen Pumarola.  
12:30h.- Isidre Prats / Magdalena Ferrés Aymerich i Isidre Marcè Prats. Joan 
Claret Arnelot (3r. aniversari).                                               
11h matí a Sant Roc.- Per la Feligresia. 
 

Dilluns dia  24.- SANT VENUST I SANT EXUPERANCI, MÀRTIRS 
12 H.- OFICI DE FESTA MAJOR                                    
 

Dimarts dia 25.- Sant JAUME, APÒSTOL 
Matí, a les 8h.- Jaume Martí Alabart./ Jaume Tuset Cladelles./ Jaume Tuset 
Berenguer./ Jaume Berenguer Ballester./ Jaume Presas Gil./Jaume Perals 
Aymerich. 
Vespre, a les 20h: Pere Cerdà (9è. aniv.) i esposa Maria Herrero./  Jaume 
Caparà Cardús./ Jaume Tres Termes./ Jaume Casanovas Moleras./ Jaume 
Vilà Llopart./ Plàcid Tres (31 aniv.) i esposa Dolores.                          
 

Dimecres dia  26.- Sant Joaquim i Santa Anna. 
Matí, a les 8h.- Missa                                  
Vespre-     Joaquima Fumadó Siñol.                             
 

Dijous dia 27.- Sant Aureli, màrtir  
Matí, a les 8h.-  Missa 
Vespre.-  Missa pels difunts de la parròquia (des de la Festa Major d’hivern). 
                 Aniceta Gómez Astasio. (un mes) 
Divendres dia 28.- Sant Víctor I. Santa Catarina Tomàs.  
Matí, a les 8h.- Missa                        
Vespre.-     Víctor Aguilar.              
 

Dissabte dia 29.- Santa Marta, germana de Maria i Llàtzer.  
Matí.- missa al bosc de l’Ordal en record dels nostres màrtirs. 
Vespre (festiva).-   Joan Marcè Rigol i intenció família.                                         
 

Diumenge dia 30.- DIUMENGE 17è. DE DURANT L’ANY  
9h.- Difunts família Planas Tuset./  
         Miquel Via i esposa Dolors. Joan Saperas i esposa Benita. 
                                           

12,30h.-     Joan Font i Montserrat Mèlich./ Federico López Tabar.  
                                                                                                                                                                                  
                                                                                         

11h matí a Sant Roc.- Per la Feligresia. 
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LA FESTA MAJOR D’ESTIU 
 

Fred, vent i pluja són el record 
de la darrera Festa Major d’hivern. 
Malgrat tot, el caliu de Sant Vicenç, 
la participació en l’Eucaristia, 
l’homilia de Mn. Mateu… ens van 
fer reviure aquell desig que en 
nostra pàtria petita, Sant Vicenç 
regni en totes les cases, regni 
sempre en tots els cors... 

La Festa Major d’estiu és una altra cosa: en el cor de l’estiu, el temps 
invita més a la festa, al bullici i a moltes activitats. La parròquia s’uneix a 
l’alegria de fer festa, de fer poble, de trobar-nos a les places i als carrers i 
compartir amb els veïns el goig de formar part del mateix poble. El “gelat” 
del programa i el lema “per a tots els gustos” és una invitació a participar-
hi i suggereix la diversitat d’actes, de gustos i també de persones que avui 
composem Sant Vicenç dels Horts. Aquesta diversitat demana comprensió, 
respecte, bona voluntat d’entesa i capacitat d’acceptar-nos. 

Venust i Exuperanci formen part d’aquest estol de testimonis de Crist, 
quasi anònims, que ens inviten en una societat plural i “per a tots els gustos” 
a mantenir la nostra identitat cristiana aportant humilment el “gust” peculiar 
de l’Evangeli, traduït en amor i servei enmig dels nostres veïns vicentins.     
 

Mn. Anton Roca 
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� DEMÀ, DILLUNS, DIA 24: 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. 
Ramon Bosch Vendrell, arxiprest de Piera Capellades i rector de 
Piera. L’Orfeó Vicentí del Centre Catòlic acompanyarà amb els cants. 
Dijous, dia 27, a les 8 del vespre: Missa pels difunts que han 
mort d’ençà de la Festa de Sant Vicenç.   

 

� DISSABTE VINENT, DIA 29: MISSA A LA CREU DELS 
MÀRTIRS, A L’ORDAL. 
Enguany s’escau el 81è. 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. 

 

� DIMARTS, 25 DE JULIOL, FESTA DE SANT JAUME: misses a 
les 8 matí i a les 8 de la tarda.  
 

� CONDOLENÇA 
La donem als familiars d’Angelina Rocher Briquets, de 95 anys 
d’edat, que morí el proppassat dia 17. Descansi en pau. 

 

� DIMARTS, DIA 25, A LES 21:00 H.:  
CONCERT INTERNACIONAL DE CANT CORAL A L’ESGLÉSIA 
PARROQUIAL 
Serà a càrrec de la coral Riga Cathedral Choir Tiara, que participa 
en l’11è. Simposi Mundial de Música Coral. Amb la col·laboració de 
l’Orfeó Vicentí del Centre Catòlic i la coral Llesamí de la Vicentina. 
Un molt bon Concert, que val la pena que no ens el deixem perdre! 
 

�  BAPTISME A L’ERMITA DE SANT ROC  
Aquest diumenge, dia 23, rep el sagrament del Baptisme la nena 
Inina Bravo Rodríguez. Felicitem la seva família i demanem al Senyor 
que perseveri en la vida cristiana que avui comença. 

 

� NOCES D’OR MATRIMONIALS 
Dissabte, dia 29, a les 12,30h celebraran el 50è. aniversari del seu 
casament en Josep Casas Ferrés i Maria dels Àngels Morral Termes 
que tingué lloc a la parròquia de Sta. Maria de Corbera de Llobregat. 
Ens unim a la seva acció de gràcies i preguem per ells i per tota la 
seva família. PER MOLTS ANYS! 

    

 

LA POR A MATAR 
En un estudi fet als EEUU amb soldats de la Segona Guerra Mundial 

es va descobrir que no arribaven al 20% els que havien disparat a 
l'enemic, fins i tot quan eren atacats. Conclusió: la dificultat de l’exèrcit 
per assolir els objectius no provenia tant de la por dels soldats a ser 
matats com de la por a matar. Anys després, els investigadors van repetir 
l’estudi amb soldats de la Guerra de Corea. El 55% havien disparat a 
matar. Els investigadors va tornar-hi a la Guerra de Vietnam, i el 
percentatge dels que havien disparat a matar havia pujat fins al 90%. 

Com s'explica el canvi? Els responsables de l'exèrcit n’havien après: 
si el problema era una emoció (la por a matar), calia lluitar contra ella 
amb emocions de signe contrari. Dedicaven temps a convèncer als 
soldats que els enemics eren molt dolents i posaven en perill el seu futur 
i els d'aquells que estimaven. A més, entrenaven als soldats a matar fent 
que disparessin a ninots que queien enrere. Així l'acte de matar es 
convertia en una acció automàtica, que es feia sense pensar, sense que 
s'activessin sentiments. 

Aquesta experiència em fan pensar en aquella cita de Jesús a 
l’Evangeli: "Els fills de les tenebres són més sagaços que els fills de la 
llum" (Llc 16, 8). Els responsables de l'exèrcit dels EEUU sabien que les 
persones ens movem per un conflicte d'emocions. L'estratègia va ser, 
doncs, reduir les emocions que per a l'exèrcit eren negatives (la por a 
matar) i potenciar les que eren positives (les ganes de matar). 

Per desgràcia, els que volem ser fills de la llum (a l’Església, a l’escola 
o a la família, per exemple) no som pas tan sagaços a l'hora de gestionar 
les nostres emocions i les d'aquells als que ens dirigim. N'hauríem 
d'aprendre, perquè el secret és fer el mateix, però en positiu. Hauríem 
d’educar les nostres emocions i les dels altres de manera que ens faci 
cada vegada més mal la mort dels altres, el seu dolor, el seu patiment, 
la seva solitud. I hauríem d’educar les nostres emocions i les dels altres 
perquè cada vegada sentim més plaer per la vida dels altres, per la seva 
felicitat, pel seu creixement. 

 

Joan Ferrés i Prats 
 


