Parròquia de Sant Vicenç Màrtir
INTENCIONS DE PREGÀRIA EN LES MISSES
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 / Difunts Font- Pastor.
Josep Mª Aymerich Costa.
12:30h.- Joan Font i Montserrat Mèlich.
Maria Gallart (capelletes Mª Auxiliadora).
11h matí a Sant Roc.- Per la Feligresia.
Dilluns dia 17.- Sant Robert Belarmino.
Vespre.- Víctor Aguilar (28è. aniversari).
Dimarts dia 18.- Santa Irene; Santa Sofia, Sant Josep de Cupertino.
Matí.- Missa.
Vespre.- Missa.
Dimecres dia 19.- Sant Genari, Santa Maria de Cervelló.
Matí.- Missa.
Vespre.- Carme Sagristà i espòs.
Dijous dia 20.- Sant Andreu Kim, Pau Chong i companys màrtirs.
Matí.- 20è. aniversari Dedicació temple Sant Vicenç màrtir.
Vespre.- 20è. aniversari Dedicació temple Sant Vicenç màrtir. Esposos
Antonio Pastor i Margarita Mayor.
Divendres dia 21.- Sant Mateu, aòstol i evangelista.
Matí.- Pares Mn. Mateu.
Vespre.- Esposos Leobardo- Antonio y Adelia del Socorro.
Dissabte dia 22.- Sant Maurici i altres companys màrtirs.
Matí.- No hi ha missa.
Vespre (festiva).- 20è. ANIVERSARI DE LA DEDICACIÓ DE LA NOSTRA
ESGLÉSIA PARROQUIAL. Difunts Mateu-Encarna / Aicardo Hernández
Zapata (funeral) i Juan Ojeda (funeral).
Diumenge dia 23.- DIUMENGE 25 DE DURANT L’ANY. Santa Tecla, verge i
màrtir.
9h.- Família Martí-Tuset / Carmen Roget / Família Aymerich Boltà.
En acció de gràcies pels 40 anys de casament /Dif. Josep Martí Solanes,
Joan Pastor i Eulàlia Font.
12:30h.- Missa.
11h matí a Sant Roc.- Per la Feligresia.
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COMUNITAT ACOLLIDORA I SERVIDORA
Estem a l´inici d´un nou curs, començant activitats. Continuarem fent
el camí de la vida, i el farem il.luminats pel do inestimable de la fe. Abans,
però, que els grups i els diversos serveis que ofereix la parròquia
reprenguin les seves activitats, com un tret de sortida, oferim una missa
de començament de curs, el proper dissabte, dia 22, a la missa
vespertina de les 8 del vespre. Invitem a participar-hi tots grups de la
parroquia, persones que hi feu serveis, feligresos en general… Hi
celebrarem també un aniversari feliç: el 20è. Aniversari de la Dedicació
del nostre temple parroquial, fet que s’esdevingué el 20 de setembre de
l’any 1998. Junts gaudirem del goig de ser comunitat cristiana arrelada
a Sant Vicenç que continua avui l’encàrrec que rebé del seu Mestre:
acollir i servir, sabent que acollint i servint els nostres germans és a Crist
a qui acollim i acollint a Crist acollim al Pare que l’ha enviat. El temple
consagrat és una imatge d’aquest temple espiritual que som nosaltres,
temple de pedres vives, vivificades per l’Esperit Sant.
Cada nou curs ens brinda l’oportunitat de situar-nos amb il·lusió
davant la grandesa del projecte cristià i valorar aquest tresor en tota la
seva riquesa, per no viure rutinàriament, sense esma, allò que és
important i un gran bé per a nosaltres i per a tots als qui s´ofereix, que
és tota la humanitat.
La bona notícia de Déu Pare i el do de ser fills seus marca una vida i
una visió del món i de la humanitat. Tot queda il.luminat a la llum de la
fe.

Aquest tresor de la fe, amb l´esperança i la caritat que en brollen, és
la gran proposta que ha d´omplir de sentit la nostra vida i aquest curs
que comencem. És la gran proposta que oferim, ben humilment -amb
gerres de terrissa!- en estrenar un nou curs. I és també un gran repte
per a nosaltres. En definitiva, és el gran tresor que està al darrere de
tota la nostra activitat, per petita i humil que sigui. És la nostra ofrena
en començar aquest nou curs.
Mn. Anton Roca

 REUNIONS
• Consell d’assumptes econòmics: dilluns a 2/4 de 9 del
vespre.
• Acollidors de promesos: aquest dimarts, a les 9 del vespre.
• Voluntaris de Càritas: Aquest dijous, a les 9 del vespre al
Casal.
 XXè. ANIVERSARI DE LA DEDICACIÓ DEL NOSTRE TEMPLE
PARROQUIAL: 20 DE SETEMBRE DE 2018
S’esdevingué ara fa 20 anys i fou el final d’una colla de reformes
que es feren en el nostre temple. En deixa constància la placa que
hi ha a l’entrada del nostre temple.
L’Església valora la festa de la Dedicació i demana que se celebrin
els seus aniversaris, com un senyal d’estima i valoració del que
signifiquen els nostres temples. No cal dir que quan es tracta de
l’església parroquial l’aniversari es converteix en una festa de la
comunitat parroquial: la casa de Déu enmig del poble, la casa de
la comunitat cristiana on ho celebrem tot: els sagraments de la
vida cristiana, els comiats, el Dia del Senyor, cada dia la porta
oberta per escoltar la Paraula i atansar-nos a la taula del Senyor.
Cada dia l’església oberta de bat a bat, i quanta gent hi entra al
llarg del dia! Les creus ungides de les seves parets i l’altar ungit
ens recorden la presència de l’Esperit Sant que ho santifica tot, la
llum de Crist que dissipa tota foscor...
En farem memòria en les misses del dijous, dia 20 i també
en la missa de COMENÇAMENT DE CURS de dissabte
vinent, a les 8 del vespre.

 CONDOLENÇA
• La donem als familiars de Carme Poch, viuda de Josep Archs,
que morí el passat dia 9, a l’edat de 94 anys.
• També la donem als familiars de Francisco López Molina, que
morí el passat dia 11, a l’edat de 85 anys.
Descansin en la pau del Senyor.
 BAPTISMES: l’enhorabona i bon camí cristià.
• Dia 15: Rocío Cuadrado Navarro, Alejandra Molero López
i Martina Pérez Delacruz.
• Dia 16: Alexia i Valentina Coscolin Gómez.

APRENDRE A PESCAR
És molt conegut l’aforisme de Lao-Tsé: «En comptes de donar un peix
a un home famolenc, és millor que li ensenyis a pescar». El principi del
pensador xinès és d’una lògica astorant: si dónes un peix a un home
famolenc, l’alimentes per unes hores; si li ensenyes a pescar, l’alimentes
per tota la vida. És molt més eficaç canviar les estructures socials que
produeixen pobres que donar almoina als que ho són.
Diu que un dia un jove monjo, convençut de la bondat del principi de
Lao-Tsé, tornava de pescar amb set o vuit peixos penjats d'un fil. De
sobte va trobar un ancià, que semblava molt famolenc, amb la mà
estesa, al costat del camí. Era una oportunitat per aplicar els seus
principis. El monjo va començar a explicar-li amb detall com s’havia de
fer per triar un bambú, com havia de tallar tot al llarg una canya de
pescar, com seleccionar el fil, l’ham i l’esquer, en quin lloc del riu era
millor col·locar-se... I així successivament. Mentre explicava com trobar
els cucs favorits de determinats peixos, l’home famolenc va deixar caure
la seva mà, va inclinar el cap i va morir.
De vegades els no creients ens veuen als cristians com a aquest
monjo, com a persones obsessionades per les lleis, per les normes, pels
principis. És veritat que les persones –i encara més els cristians- ens
hauríem de moure sempre per principis. Però l’Evangeli també diu que
l’home és més gran que el dissabte, i recordem que el dissabte era per
als jueus el principi més sagrat.
El principi suprem del cristià hauria de ser l’amor. Tots els altres
principis haurien d’estar supeditats a aquest. La sentència de sant Agustí
“Estima i fes el que vulguis” és la millor síntesi de l’esperit de l’Evangeli.
Hauríem de ser capaços d’ensenyar a pescar i alhora de compartir els
peixos que tenim.
Joan Ferrés i Prats

