Parròquia de Sant Vicenç Màrtir
INTENCIONS DE PREGÀRIA EN LES MISSES
Dissabte dia 1.- Mare de Déu de la Cinta.
Vespre (festiva).- Esposos Agustí Castells i Montserrat Roca.
Difunts Torredemer-Roig.
Conxita Casas i Anton Galofré.
Josep Reverter Estrada i Assumpta Tres Ferrés.
Lluís Bosch (12 aniv.) i esposa Francisca.
Esposos Chavarria-Casanovas.
Diumenge dia 2.- DIUMENGE 22è. DE DURANT L’ANY. Sant Antolí.
9h.- Assumpció Aymerich Poch (5è. aniv.).
12h: ERMITA DE SANT ROC: Acció de gràcies a Sant Roc.
12:30h.- Agustí Castells (7è. aniv.) i Montserrat Roca.
En acció de gràcies del 49è. aniversari casament Agustí i Roser.
Eugeni Andreu Garro (4t. Aniversari).
Dilluns dia 3.- Sant Gregori el Gran, papa i doctor de l’Església.
Vespre, a les 20h.- Missa.
Dimarts dia 4.- Santa Rosalia de Palerm, verge.
Matí, a les 8h.- Assumpció Aymerich (5è. aniversari).
Vespre, a les 20h.- Montserrat Feliu Carol.
Dimecres dia 5.- Santa Teresa de Calcuta, fundadora Missioneres Caritat.
Matí, a les 8h.- Francesc Ribas.
Vespre, a les 20h.- Missa.
Dijous dia 6.- Sant Zacaries, profeta i Sant Eleuteri, abat.
Matí, a les 8h.- Enric Perals Aymerich i Mª Àngels Perals Aymerich.
Vespre, a les 20h.- Missa.
Divendres dia 7- Santa Regina, verge i màrtir.
Matí, a les 8h.- Missa.
Vespre, a les 20h.- Missa.
Dissabte dia 8.- Nativitat de la Mare de Déu. Mares de Déu trobades.
Vespre, a les 20h. (festiva).- Acció de gràcies dels 47 anys de casament.
Difunts Font- Pastor , Zapata-Martínez.
Difunts Roca Gros.
Diumenge dia 9.- DIUMENGE 23 DE DURANT L’ANY. Sant Pere Claver,
prevere jesuïta.
9h.- Missa.
12:30h.- Maria Poch i espòs Joan Mèlich i fill Manel Clajer i esposa Inés.
11h matí a Sant Roc.- Per la Feligresia.
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ESTIU DEL 2018, ¿COM SEMPRE?
A Sant Vicenç, acabàvem el juliol amb la Festa Major, com cada any:
Pregó, balls, concerts, teatre, màgia, havaneres, la Missa de Festa
Major… Com cada any, però cada any diferent. També Festa Major
alternativa: tertúlies, debats, música, jocs, quintos a dojo… com cada
any, però cada any diferent…
Hi ha hagut campaments, colònies, rutes per infants i joves, per
escolans… i vacances, i viatges turístics, com cada any, però aquest any
diferent… Hem anat a Lourdes, i aquest any també a Fàtima, hem sortit
més o menys com cada any, però cada any diferent.
Cada estiu té la seva idiosincràsia, cada estiu ens troba diferents, si més
no amb un any més. Però potser també amb ferides noves al cor: algú
ens ha deixat, algú està malalt, algú està més sol. Potser una relació
trencada, potser alguna decepció gran, potser una rutina insuportable…
Però, atenció, ¿¡ les bones notícies? Uns dies feliços, un embaràs
desitjat, una fe renovada i aprofundida, una sorpresa o una visita
inesperada, una amistat refeta, una reconciliació, uns bons dies amb la
família de la sang i amb la família de l’esperit…
I és que en la vida hem d’aprendre a moure’ns entre la rutina i la
novetat que hem de saber descobrir en la quotidianitat de cada dia.
I a nivell de país, ¿què hem de dir? Un estiu com sempre: calor,
tormentes, pedregades... però aquest estiu també diferent. I segur que
endevinareu per què.
Mn. Anton Roca

 BAPTISMES EN EL MES D’AGOST
• Dia 4: Emma Costanzo Juárez. Per molts anys!
AVUI, DIUMENGE, A LES 12 DEL MIGDIA A L’ENTORN DE
L’ERMITA DE SANT ROC, MISSA AMB LA PARTICIPACIÓ DE
L’ORFEÓ VICENTÍ, CANT DELS GOIGS, VENERACIÓ DE LA
IMATGE, I OFRENA A TOTS ELS ASSISTENTS DEL PA
BENEÏT.

 JORNADA DE PREVERES I DIAQUES DE L’ARXIPRESTAT
Aquest dilluns, al noviciat de Pallejà, celebrarem una Jornada
d’espiritualitat i de programació de curs els preveres i diaques del
nostre arxiprestat: 8 preveres en actiu, 2 preveres jubilats, 3
diaques i 1 seminarista.

 87è. ROMIATGE A MONTSERRAT: 28, 29 i 30 DE
SETEMBRE
Està en marxa el repartiment de cel·les.
DIUMENGE, DIA 30: AUTOCAR A MONTSERRAT PER
PARTICIPAR EN LA ROMERIA.
Inscripció i pagament: a partir del 5 de setembre al despatx
parroquial (dimecres i divendres) de 18 a 20h.
Preu autocar 20 €. Preu dinar de Germanor: 21 €. Sortida dels
llocs de sempre, a les 7:15 del matí. Missa a les 9:15 a la Basílica.
Rebuda del P. Abat a les 12:15, a la mateixa Basílica. 14h.: Dinar
de germanor. 17h: Via Crucis i Comiat de la Romeria. 18:30h:
Tornada a Sant Vicenç.

 PRIMERA REUNIÓ DEL GRUP DE CATEQUISTES
La convoquem pel proper dimarts, dia 4, a les 6 de la tarda, a la
rectoria. És important l’assistència de totes les catequistes dels
dos cursos.

 CATEQUESI INFANTIL I DE CONFIRMACIÓ:
INSCRIPCIONS: Els dimecres 12 i 19 de setembre, de 17 a 19h.
al Casal.
 DIFUNTS EN EL MES D’AGOST
• NÚRIA PRATS CASASAMPERA, que morí el passat dia 2
d’agost, a l’edat de 90 anys, a Sant Andreu de la Barca. Allí se
celebrares les les seves exèquies el dia 4 del mateix mes.
• JOSEP ESCOFET VALLCORBA, que morí a Piera el 4 d’agost
i les seves exèquies se celebraren al tanatori de Sant Vicenç el
dia 6 d’agost.
• MARIA PARDO ARRABAL, de 92 anys que morí el passat
dia 7. Exèquies al Tanatori el dia 9.
• PEDRO YEPES ALMANSA, de 51 anys, que morí el passat
dia 8. Exèquies a la parròquia el passat dia 10.
• PEPITO SANAHUJA CARDÚS, que morí a Girona el passat
dia 11, a l’edat de 90 anys. Funeral a la parròquia dimecres,
12 setembre, a les 20 h.
• GREGORIO RODRÍGUEZ VIQUE, que morí el passat dia 14
a l’edat de 77 anys. Exèquies a la parròquia el dia 16.

CATÒLICS PRACTICANTS
Estàvem fent un sopar festiu i informal algunes famílies creients amb
dos capellans. En un moment donat la conversa ens va dur a parlar
sobre el perdó cristià i va resultar que tots els presents coneixíem una o
més persones que, essent creients i practicants, tenien algun enemic
personal, és a dir, tenien alguna persona amb la que no es parlaven.
Això vol dir que en la seva consciència havien trobat la manera de
compaginar tranquil·lament aquests dos comportaments contradictoris.
Resulta bastant sorprenent, però el que trobo més sorprenent és el
fet que per referir-nos a aquestes persones utilitzem el concepte de
catòlic practicant. Hem assumit com si res que practicant és tota aquella
persona creient que va a missa els diumenges de manera regular. Per
què? En quin criteri ens basem?
Per descomptat, la participació regular a l’eucaristia és una de les
característiques pròpies i específiques dels que ens definim com a
creients en Jesucrist. Però si hem de triar un únic tret per definir la
pràctica dels creients, ha de ser l’Eucaristia?
L’Evangeli no diu en cap moment que s’hagi d’anar a missa els
diumenges i, en canvi, sí que diu (i moltes vegades) que hem d’estimar
els altres i que els hem de perdonar no una, sinó setanta vegades set. I
diu que serem jutjats per la pràctica de l’amor.
Suposo que no cal que insisteixi en la importància d’aplegar-nos cada
setmana, com a comunitat cristiana per celebrar i compartir la fe en
Jesús. Però si aquesta celebració no ens porta a estimar i a perdonar, la
nostra fe i la nostra pràctica són una mentida. Serem jutjats com a
creients per la pràctica de l’amor, per la pràctica del perdó.
Joan Ferrés Prats

