
 

 

 VACANCES DEL FULL VIDA PARROQUIAL 
Durant els 4 diumenges d’agost, aquest Full no s’editarà. Les 
Intencions de Missa, així com si s’escaigués alguna informació 
important, es posaran en les cartelleres del cancell i entrades a 
l’església. També el Full Dominical queda reduït a les lectures 
bíbliques dels quatre diumenges. Va bé tenir-lo per preparar-se 
per la litúrgia dominical. 

 

 

INTENCIONS  DE  PREGÀRIA EN LES MISSES 
 

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. 
 

Dilluns dia  31.- Sant Ignasi de Loyola. 
 

Vespre.-   Intenció particular                                  
 

Dimarts dia 1.- Sant Alfons Maria de Ligori.  
 

Vespre.- María Rodríguez López (funeral)                          
 

Dimecres dia  2.- Sant Eusebi de Vercelli.  
 

Vespre.- En acció de gràcies a la M.D. dels Àngels                                 
 

Dijous dia 3.- Santa Lídia.  
 

Vespre.-  Carlos Valls Nolla. 
 

Divendres dia 4.- Sant Juan Mª Vianney, Rector d’Ars.  
 

Vespre.-  Missa.                 
 

Dissabte dia 5.- Dedicació de la Basílica de Santa Maria La Major. 
 

Vespre (festiva).-   Carlos Valls Nolla                                       
 

Diumenge dia 6.- TRANSFIGURACIÓ DEL SENYOR. 
 9h.- Missa. 
 12:30h.- Agustí Castells i Montserrat Roca.     
 11h matí a Sant Roc.- Per la Feligresia. 
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EXPERIÈNCIA JUVENIL D’ESTIU: 
RUTA DEL CÍSTER 

 

Durant la setmana del 10 al 14 de Juliol la Delegació de Joventut del 
Bisbat de Sant Feliu va organitzar la Ruta del Císter.  

Nois i noies de Molins de Rei, Sant Andreu de la Barca, Piera, Vilanova 
i la Geltrú, el Prat... van poder visitar els diferents indrets que marquen 
aquesta ruta. 

El camí es va iniciar a Vallbona de 
les monges i durant els diversos 
dies vam visitar el Santuari de la 
Mare de Déu de Tallat, Tarrés i el 
Monestir de Poblet. 

El matins es dedicaven a caminar 
i les tardes es destinaven a d’altres 
activitats com ara jocs de 
coneixença, jocs lúdics, piscina, 
pregària... o fins i tot alguna visita 

cultural com ara la que ens va fer el germà Bernat, monjo de Poblet, per 
l’interior del monestir. Jo he tingut l’oportunitat de participar-hi des de 
l’organització i ha estat una molt bona experiència. 

Les activitats d’estiu són moments molt intensos, especialment per als 
adolescents, i són una gran moment per a que coneguin d’altres nois i 
noies del nostre bisbat, que comparteixen les mateixes inquietuds, i a 
poc a poc anar construint església diocesana. 
 

Clara Roig Marcè 
 

 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 
www.v idaparr oquia l .cat             santvicenc685@bisbatsantfe liu.cat  

 



 
 

 CONDOLENÇA 

La donem als familiars de Maria Rodríguez López, que morí el passat 
dia 23, a l’edat de 81 anys. Descansi en pau. 
 

 CASAMENTS EN EL MES D’AGOST 

Àlex Soler Martínez , fill i veí de Santa Coloma de Cervelló es casa amb 
Berta Vidal Valls natural de Santa Coloma i veïna de Sant Vicenç. 
Francisco Javier Serrano Jiménez es casa amb Mireia Milán Casado, 
tots dos nascuts a Barcelona i veïns de Sant Vicenç. Es casen a St. 
Bartomeu de Roda de Barà (Tarragona). 

 

 FESTIVAL MUISCAL EN LA NOSTRA PARRÒQUIA 

RECITALS DE CANT, VIOLÍ, PIANO I MÚSICA DE CAMBRA. 

Organitzat per l’Escola Música Sant Vicenç i sota de direcció de José 
Porto, tindrà lloc aquest Festival els propers dies, 3, 4, 5 i 6 d’agost. 
Tots els dies a les 21h, excepte el diumenge que serà a les 20h., amb 
la participació d’alumnes de l’Escola i professionals del piano i 
mezzosoprano.  

 

 VIATGE A ESCÒCIA 

Unes 30 persones participaran en l’excursió a Escòcia, del 18 al 25 
d’agost. Els participants es reuniran demà, dia 31 d’agost, a les 6:30 
de la tarda al Casal parroquial per parlar-ne i informar dels 
preparatius. Encara s’hi pot afegir algú!!! 
 

 MISSES EN EL MES D’AGOST 

      Misses dies feiners: a les 20h. Se suprimeix la missa de les 8 del 
         matí fins el 5 de setembre. 
 

 PRIMER DIUMENGE DE SETEMBRE:  

SANT ROC, VOT DE POBLE 

Enguany no es fa l’Aplec, sinó que en la missa de 12:30h. de la 
parròquia farem memòria del Sant i implorarem la seva intercessió. 
Dissabte, dia 2, es fa el sopar i festa al carrer. 
 

 COLÒNIES I CAMPAMENTS D’ESTIU 

 ESPLAI FLOR DE NEU: de l’1 al 10 d’agost 
o Infantil: Casa de colònies Mas Colltort (Garrotxa)  
o Socarrels: Ruta pel Parc Nacional d’Aigües Tortes i 

Estany de Sant Maurici. 
o Arrels: Traking per la Vall de Chamonix (França). 

 ESCOLTES ROC D’ORÓ 
o Castors i llops: Campaments a Borredà (Ripollès). 
o Rangers: Camp de treball a Beuda (Garrotxa). 
o Pioners: Ruta per Galícia. 
o Truc 1: Ruta per Galícia. 
o Truc 2: Campaments i ruta per Almeria i rodalies. 

 

 

DESIGUALTATS SOCIALS 
Alguns cristians estem agraïts a Déu pel regal que comporta la figura 

del Papa Francesc: ofereix una visió de l’Església molt preocupada pels 

problemes que són substancials a l’Evangeli, com els que tenen a veure amb 

les desigualtats socials. 

En aquesta línia he descobert unes dades sobre el que s’anomena 

l’escletxa laboral que m’han impressionat. A les gran empreses del món hi 

ha unes diferències brutals entre els sous dels empleats i els dels grans 

directius. El més greu, però, no és això, sinó el fet que aquestes diferències 

estan augmentant de manera progressiva i imparable. 

L’any 1976 el president d’una gran empresa als Estats Units cobrava 

com a mitjana 36 vegades el que cobrava un treballador. L’any 1993 la 

desproporció havia augmentat a 131 vegades. L’any 1968 el director 

executiu de la General Motors, per exemple, cobrava 66 vegades més que 

un treballador mitjà. Avui el director executiu de Wal-Mart cobra 900 

vegades més que un empleat mitjà. 

Al Regne Unit el salari del treballador mitjà s’ha incrementat des dels 80 

un 400%, i el dels principals executius un 4.000%. A l’empresa Barclays, als 

darrers 30 anys el salari mitjà dels treballadors s’ha incrementat un 300%, 

i el del director general un 5.000%. Als 80 els directius cobraven 13 vegades 

més, ara 169 vegades més. 

Es poden justificar aquestes diferències? I que creixin cada vegada 

més? O que el 2% de les persones més riques posseeixi més de la meitat 

de la riquesa del món, segons l’ONU? I que l’1% dels més rics posseeixi un 

40% de la riquesa? I que la meitat de la població adulta de tot el món 

posseeixi només l’1% del capital del planeta? 

Si aquesta situació és escandalosa, encara ho és més que els cristians 

no la trobem escandalosa, que ens sentim còmodes (o no ens sentim 

molestos) en un sistema tan injust i desigual. 
 

Joan Ferrés i Prats 


