Parròquia de Sant Vicenç Màrtir
INTENCIONS DE PREGÀRIA EN LES MISSES
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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Dilluns dia 10.- Beats Domènec Castellet i Vinyals i Lluís Eixarc i Bertran.
Vespre.- Encarnació Rovira Ibañez (9è. aniversari).
Difunts família Prat Salvans

Diumenge 23 de durant l’any/ B.

Dimarts dia 11.- Sant Protus i sant Jacint, germans màrtirs.
Matí, a les 9 h.- Missa.
Vespre.- No hi ha missa.
Dimecres dia 12.- Santíssim Nom de Maria.
Matí.- Missa.
Vespre.- Pepito Sanahuja Cardús (funeral).
Dijous dia 13.- Sant Joan Crisòstom, bisbe i doctor de l’Església.
Matí.- Missa.
Vespre.- Gregorio Rodríguez Vique (funeral).
Divendres dia 14.- Exaltació de la Santa Creu.
Matí.- Missa.
Vespre.- Cenobia Habas León (3r. aniversari).
Dissabte dia 15.- Mare de Déu dels Dolors.
Matí.- No hi ha missa.
Vespre (festiva).- Dolores Prats i Josep Ferrés.
Jaume Gelavert Català i família.
Engràcia Sagristà Prats (6è. mes).
Esposos Dolores Fumadó Siñol i Miquel Via Cases.
Diumenge dia 16.- DIUMENGE 24 DE DURANT L’ANY.
9h.- Difunts família Planas-Tuset.
Josep Mª Aymerich Costa.
12:30h.- Joan Font i Montserrat Mèlich.
Maria Gallart (capelletes Mª Auxiliadora).
11h matí a Sant Roc.- Per la Feligresia.
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UN NOU CURS, UN NOU DO DE DÉU
Amb la ressaca de l’estiu i de les vacances, tothom va tornant a la
normalitat del treball i de la vida quotidiana. Costa tornar a començar,
potser... Alguns ho faran amb resignació, perquè no hi ha altre remei;
d’altres potser com un acte mecànic, amb molta rutina. També hi cap la
il.lusió dels joves, dels infants: els estudis, els amics, l’estrena d’un nou
curs.
Més anllà, però, dels estats d’ànim hi ha una mirada fonda, reflexiva,
sobre el temps i la vida. I entorn d’aquests pensaments hi giren una colla
d’interrogants sobre com visc i gasto la vida: què faig? què val la pena?
Els creients, davant el temps i el nou curs que tenim davant, també
ens podem fer una pregunta molt personal: què espera Déu de mi? Per
a respondre-hi, no estem a les fosques. Tenim Crist que, com en el camí
d’Emmaús, ens acompanya i ens parla al cor. Deixem que els nostres
cors s’abrusin en sentir la seva paraula. Ens parla a través de les
Escriptures –el seu Evangeli- i a través de la vida, dels germans, dels
esdeveniments... Si el temps és ple de la presència de Déu, el
temps esdevé un veritable do de Déu que cal acollir, aprofitar, gaudir,
agraïr...
El nou curs, doncs, vist com un temps propici que Déu ens envia,
convé que sigui una oportunitat per créixer en el camí de la fe, per viure
compromesament la nostra vida: al si de la família, de la comunitat
eclesial, al si de la comunitat humana, cadascú sabent-se cridat a acollir
els “talents” que Déu li ha donat i a fer-los treballar.

Se’ns oferiran propostes en la parròquia: entre d’altres, participar en
una Assemblea parroquial. Se’ns recordaran els diversos grups i serveis.
Potser és moment de valorar allò petit que faig però que té el seu gran
valor. Potser només cal posar-hi més el cor, potser cal fer-ho amb una
actitud i mirada nova.
L’Assemblea ens pot servir per prendre una nova esbranzida. Ens
reunim no pas com qui va a veure una obra de teatre o a veure “els toros
des de la barrera”. Anar a l’Assemblea ja significa una actitud positiva de
participar, de sentir-se implicat, interessat…
Més enllà del contingut i temes tractats, l’Assemblea pot ser un gran
moment d’aplec, de compromís, de sentir-nos poble de Déu que camina
a Sant Vicenç dels Horts, que portem el tresor de l’Evangeli en gerres de
terrissa! Però Jesús ens crida avui i ens diu: “Tira llac endins i caleu les
xarxes per a pescar”.
Mn. Anton Roca

 11 DE SETEMBRE: LA DIADA
 La Missa a la parròquia serà a les 9 del matí.
 A la Basílica de Santa Maria del Mar, la Lliga Espiritual
de la Mare de Déu de Montserrat, donant continuïtat a una tradició
més que centenària, promou per a aquest dia una celebració de
l’Eucaristia, a les 10 del matí, en sufragi i acció de gràcies pels

defensors de les llibertats catalanes i per tots els patriotes que han
lliurat la seva vida al servei de Catalunya.
Enguany hi haurà un record especial pel Cardenal Vidal i Barraquer
en l’aniversari del seu naixement (150 anys), de la seva mort (75
anys) i del trasllat de les seves despulles de l’exili a Catalunya (40
anys). Presidirà Mn. Miquel Barbarà que fou qui organitzà el trasllat
de les despulles mortals del cardenal. En acabar hi haurà el rés de
la Visita Espiritual a la Mare de Déu de Montserrat, del Dr. Torras
i Bages.
 AQUEST DILLUNS:
ESPAI DE PREGÀRIA, A ¼ DE 8 DEL VESPRE I MISSA
 CONSELL PASTORAL: DIJOUS VINENT A LES 9 VESPRE
Tindrem la primera reunió de curs del Consell Pastoral parroquial.

 DIVENDRES, DIA 14:
EXALTACIÓ DE LA SANTA CREU, FESTA DEL COS DE
PORTANTS DEL SANT CRIST
Missa a les 20h. Després, piscolabis a la plaça.
 INSCRIPCIÓ A LA CATEQUESI: COMUNIÓ, POSTCOMUNIÓ
I CONFIRMACIÓ
Dimecres 12 i 19 de setembre, de 5 a 7 de la tarda al Casal.
Animem als pares dels infants que enguany han fet la Comunió
que inscriguin els seus fills al nou curs de Postcomunió.

EL MITE D’ÍCAR
En la mitologia grega Ícar era fill de l’arquitecte Dèdal, que havia
construït, per ordre del rei de Creta el laberint més indesxifrable del món.
Però el destí va voler que Ícar fos empresonat amb el seu pare en aquest
laberint. Perquè poguessin escapar, Dèdal va fabricar per tots dos unes
ales fetes amb plomes i subjectades amb cera al seu cos.
Abans de fugir el pare va advertir: "Ícar, fill meu, mantén-te a una
altura mitjana. Si voles molt baix, la humitat de l’aigua del mar obstuirà
les teves ales, i si ho fas molt alt, la calor del sol fondrà la cera. Si no et
separes de mi, no et passarà res".
Després de volar una estona al costat del seu pare, Ícar, embriagat
pel vertigen, va enfilar amunt i amunt, fins que amb la proximitat dels
rajos del sol es va començar a fondre la cera que mantenia les plomes
unides al seu cos. Ícar va caure a l'aigua i, mentre cridava desesperat
demanant ajut al seu pare, s’anava enfonsant a la mar, fins que va morir.
El seu pare va trobar les restes de les ales i va maleir els seus invents.
Des de la fe s’ha vist de vegades el mite d’Ícar com un exemple del
càstig que es rep quan es pretén usurpar el paper de Déu. No ho veig
així. Al contrari, penso que el progrés humà forma part del pla de Déu.
Ell ens ha fet a la seva imatge, ens ha fet creatius. Al setè dia de la
creació Déu va descansar i va deixar en mans de l’home la tasca de
completar la creació. Ser creatiu no és un dret, és un deure. El problema
és l’orgull, és no acceptar els límits. Som fets a imatge de Déu, no som
déus. Som creatius, no creadors.
A mi la pregària m’ajuda a mirar-me en el mirall de Jesús, a intentar
trobar l’equilibri entre lluitar sempre per superar els límits (“que passi de
mi aquest calze”) i ser capaç d’assumir-los (“que es faci la vostra
voluntat”).
Joan Ferrés Prats

