
 
 

INTENCIONS  DE  PREGÀRIA EN LES MISSES 
 

Dissabte dia 20.- Sant Sebastià, màrtir.  
Matí.- No hi ha missa. 
Vespre (festiva).- Esposos Antonio Pastor i esposa Margarita Mayor.                                           
 

Diumenge dia 21.- DIUMENGE 3r. DE DURANT L’ANY.  
9h.- Difunts Família Planas Tuset. 
12:30h.-  Eleuteri Termes i Sebastià Serra. 
                 Francisco Sanou i família. 
11h matí a Sant Roc.- Per la Feligresia. 
 

Dilluns dia 22.- SANT VICENÇ, MÀRTIR. 
11h.-  Vicenç Caparà i esposa Maria i fill Jaume / Vicenç Ferrés / 

Difunts de la família Martí Tuset / Vicens Pares i mare Vicenta 
Cuyas / Carlos Valls Nolla  / Joan Rigol Borrell (2n. aniversari). 

 

Dimarts dia 23.- Sant Ildefons, bisbe de Toledo. 
Matí.- Enric Perals Aymerich. 
Vespre.- Difunts de la parròquia. 

José Luís Abad (2n. aniversari). 
 

Dimecres dia 24.- Sant Francesc de Sales, bisbe i doctor de l’Església. 
Matí.- Missa.                                    
Vespre.- José Soldado Hermosilla (1r. mes funeral)                                 
 

Dijous dia 25.- CONVERSIÓ DE SANT PAU, APÒSTOL. Santa Elvira. 
Matí.- En acción de gracias. 
Vespre.- Joan Pahissa Ferrés (6è. aniversari). 
    Record Beat Alexandre Planes. 
    Elvira, Enric i Josep M. 
 

Divendres dia 26.- Sant Timoteu I Sant Titus, col·laboradors de Sant Pau. 
Matí.- Missa.                          
Vespre.-  Àngel Polo Vega (aniversari).                 
 

Dissabte dia 27.- Santa Àngela de Mèrici, verge i fundadora. 
Matí.- No hi ha missa. 
Vespre (festiva).- SANT JOAN BOSCO. Esposos Joan Matas i Anna Ferrés / 
  Difunts Pastor Font /Antonia Gort i espòs Joan.  
         Germans Mª Teresa i Vicenç Berenguer-López.                                            
 

Diumenge dia 28.- DIUMENGE 4t. DE DURANT L’ANY. 
9h.- Miquel Via i esposa Dolors. 
  Joan Saperas i esposa Benita. 
12:30h.- Maria Mompart i Genís Puig / Antonia Barcelona (aniversari). 
   Joan Font i Montserrrat Mèlich / Mercè Agut (aniv.) i espòs Valentí. 
   Isidre Prats. 
11h matí a Sant Roc.- Per la Feligresia. 
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GUARDEU-NOS, VICENÇ, DE MAL… 
 

¿Quin missatge cristià s’amaga entorn d’aquesta festa que avui 
encara nosaltres, vicentins del s. XXI podem fer nostre?   Missatge 
d’esperança! 
 

No tingueu por dels qui maten només el cos, però no poden matar 
l’ànima. Quants testimonis com St. Vicenç que, malgrat hagué de 
suportar molts turments, tingué una fe de roure… Quants testimonis 
antics, dels nostres avantpassats, però també d’avui que d’una manera 
callada, donen un testimoni d’amor, de fermesa enmig de les proves, de 
no cansar-se, que no es deixen ofegar per les moles pesants i asfixiants 
de l’egoisme, del materialisme  que ens fa interessats i poc generosos: 
No! han trobat fortalesa en Crist! Estan preparats per a lluites grans. 
Viuen un amor molt gran! No els fa res sofrir pel fet de ser justos! I fins 
i tot estan a punt per a donar una resposta a tothom qui els demani la 
raó de l’esperança que tenen… No tingueu por! No tinguis por, petit 
ramat… 
 

Els sants –i els màrtirs encara més- ens  acosten  la frescor de 
l’Evangeli, de l’amistat amb Déu, i ens animen en les nostres lluites de 
cada dia: el camí de l’amor, del servei, de l’ajuda al germà, del perdó –
aquest camí que només amb Crist podrem fer- és una proposta vàlida 
avui també per a nosaltres. És un camí bo de debò! Estiguem contents 
de la fe que ens han llegat i que nosaltres avui podem renovar.  

Amb els Goigs, diem: Guardeu-nos, Vicenç, de mal, de ser vençuts 
per les dificultats del món present, per les “moles” que ens arrosseguen 
i volen ofegar-nos en el fangar d’una vida sense ànima, sense fe, sense 
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amor. Que no ens venci la temptació del desànim per la duresa de la 
vida i de la fe. Que amb Crist ressuscitat siguem vencedors, testimonis 
humils de la victòria de la nostra fe.   

Mn. Anton Roca 
 

 

 
 

 DEMÀ, DILLUNS, DIA 22 DE GENER:  
  SANT VICENÇ MÀRTIR 

11 HORES: MISSA SOLEMNE, presidida pel Sr. Bisbe de la 
diòcesi, Mons. Agustí Cortés Soriano, el qual predicarà l’homilia. 
Hi concelebraran els mossens assistents. Veneració de les relíquies 
dels Sants Màrtirs. 
Hi participarà l’Orfeó Vicentí del Centre Catòlic. 
Les autoritats municipals hi han estat convidades. 
 

DIMARTS, DIA 23, A LES 20 HORES: Missa de difunts 
 

 CELEBRACIÓ DE SANT JOAN BOSCO A LA PARRÒQUIA: 
DISSABTE VINENT, DIA 27, a les 20 hores 
El 31 de gener s’escau la festa de Sant Joan Bosco. La parròquia ho 
celebra el dissabte pròxim a la festa del Sant. Predicarà l’homilia el 
P. Ramon Bosch Costa, salesià fill del poble i actualment exercint en 
el col·legi dels salesians de Mataró. 
Acompanyem i felicitem la familia salesiana, tan arrelada al nostre 
poble. La seva obra entre nosaltres ha donat els seus fruits des de 
fa més de cent anys i en dona encara a través de la parròquia de St. 
Antoni de Pàdua, i a través de Salesians Sant Vicenç dels Horts, 
vetllant per oferir una formació integral de la persona, com a servei 
qualificat a la societat, i en la perspectiva del que Don Bosco 
anomenava “honrat ciutadà i bon cristià”. 
 

 PREPARANT L’APLEC DE L’ESPERIT 2018 
El proper dissabte, 27 de gener, tindrà lloc la Jornada d'Animadors 
de Catalunya, amb motiu del 12è Aplec de l’Esperit que es celebrarà 
el cap de setmana del 19 i 20 de maig, a Tortosa, coincidint amb la 
solemnitat de la Pentecosta. Aquesta jornada va dirigida als 
animadors de joves, catequistes de confirmació... on es farà una 
presentació de l'Aplec, visitant els espais i passar un dia amb altres 
animadors de joves de tot Catalunya, tot compartint la passió per la 
pastoral juvenil. 
 

 JORNADA DE FORMACIÓ DE MONITORS D’ESPLAI ZONA 9 
Tindrà lloc el proper diumenge, 28 de gener, al casal parroquial. 
Tots els monitors dels esplais que formen la Zona 9 (Baix Llobregat 
Nord) es trobaran per compartir una jornada de convivencia i de 
formació, d’aquesta manera els ajudarà en la seva tasca educadora 
dins de l’esplai. 
 

 PUBLICACIÓ NÚMERO 2000 DE CATALUNYA CRISTIANA 
Trobareu a la vostra disposició el número 2000 de Catalunya 
Cristiana. Amb motiu d’aquesta edició, hem rebut molts exemplars 
per donar-lo a conèixer i valorar aquest setmanari d’informació 
crisriana de casa nostra. 
    

 

LA VERITAT I LES VERITATS 
 

Una de les coses que he après amb els anys és a buscar sempre un 
punt de vista complementari al meu. Una veritat mai no és “la” veritat. 
Per exemple, es diu que a la vida hem de mirar sempre cap endavant, i 
és veritat. Però també ho és que si no utilitzem el retrovisor per controlar 
el darrera podem tenir problemes mirant només cap endavant. 

Un amic m’envia per whatsapp un text molt interessant al respecte: 
“Tota persona ha de mirar al llarg de la vida en sis direccions. Endavant, 
per saber cap a on va. Endarrere, per recordar d’on ve. A sota, per no 
trepitjar ningú. Als costats, per veure qui l’acompanya en els moments 
difícils. Amunt, per saber que Algú el mira i l’està cuidant. I a dins seu 
per no deixar d’estimar-se”. 

Aquestes reflexions m’han fet pensar en aquella cançó que cantem 
a l’església: “No fixeu els ulls en ningú més que en Ell”. És una gran 
veritat: Jesús ha de ser el centre de la nostra vida, és Jesús qui ens ha 
de moure. Però cal pensar també en les veritats complementàries. Si 
alhora no fixem els ulls en el nostre voltant, estem traint el manament 
de Jesús d’estimar els altres, sobretot als més necessitats. Si no fixem 
els ulls en nosaltres mateixos, estem traint el manament de Jesús 
d’estimar-nos a nosaltres mateixos. Si no fixem els ulls cap enrere, estem 
desaprofitant els aprenentatges que hem d’extreure del passat. Si no 
fixem els ulls cap endavant, no som fidels al manament de contribuir a 
construir un futur millor. 

Com a creient, trobo que és un repte interessant plantejar-me 
sempre als ulls de la fe, als ulls de Déu, quina veritat de les que oblido 
pot contribuir a complementar les veritats de les que sóc conscient. 
 

Joan Ferrés i Prats 


