Parròquia de Sant Vicenç Màrtir
INTENCIONS DE PREGÀRIA EN LES MISSES
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.- Esposos Mercè Roca Vidal i Joan Rovira.
11h matí a Sant Roc.- Per la Feligresia.
Dilluns dia 24.- Mare de Déu de la Mercè, patrona de Barcelona.
Vespre.- Mn.Joan Batlles i Alerm.
Dimarts dia 25.- Mare de Déu de la Misericòrdia.
Matí.- Enric Perals Aymerich.
Vespre.- Missa.
Dimecres dia 26.- Sant Cosme i Damià, germans bessons màrtirs.
Matí.- Missa.
Vespre.- Missa.
Dijous dia 27.- Sant Vicenç de Paül, prevere.
Matí.- Missa.
Vespre.- Josep Sagristà i Mercè Prats.
Concepció Ferrés Boltà (14è. aniversari).
Divendres dia 28.- Sant Venceslau, màrtir.
Matí.- Missa.
Vespre.- Miguel Martín Vargas (1r. aniver.) castellano / Acció de gràcies
pels 10 anys Ordenació Diaconal de Mn. Xavier, Mn. Manel i Mn. Vicenç.
Dissabte dia 29.- Sants arcàngels Miquel, Gabriel i Rafael.
Matí.- No hi ha missa.
12h.- Cambril M.D. Montserrat: en acció de gràcies.
Vespre (festiva).- Francisco Riera i esposa Àngela / Miquel Reverter
Estrada / Miquel Siñol i esposa Lola, fill Hermenegild i neboda Núria / Joan
Matas i Annita Ferrés / Miquel Font Casanovas (sant) / Miquel Masana,
Conxita Casas i Anton Galofré / Pere Castells Costa.
Diumenge dia 30.-DIUMENGE 26 DE DURANT L’ANY.
9h.- Miquel Via i esposa Dolors / Joan Saperas i esposa Benita.
9:15h.- (Missa Romeria): Pere Cerdà i Maria Herrero./Esposos Ramon
Estévez i Mª Teresa Casanovas.
12:30h.- 50 anys d’Oleguer Boloix Cases i Paquita Pastor Mayor / Difunts
família: Boloix Cases i Pastor Mayor.
11h matí a Sant Roc.- Per la Feligresia.
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SOTA LA VOSTRA PROTECCIÓ…
“Sota la vostra protecció ens refugiem, oh Santa Mare de Déu!
No defugiu les nostres súpliques en les nostres necessitats.
De tots els perills deslliureu-nos sempre.
Verge gloriosa i beneïda!”
Pujarem a Montserrat portant aquesta pregària al cor. És la més
antiga que els cristians fem a la Mare de Déu. Des del segle III, quan va
ser composta, potser durant la persecució de Deci, l’Església l’ha feta
servir per adreçar-se a Maria, la mare de Jesús, i demanar-li protecció
en els perills.
A Montserrat, generacions i generacions de pelegrins, juntament amb
els monjos i els escolans, han pregat Santa Maria Mare de Déu en les
seves necessitats, li han encomanat les seves vides i les vides dels qui
estimaven, per tal que, donant-los abric dins el seu mantell blau , els
protegís de tots els perills.
Aquest curs que comencem volem proposar als pelegrins de
Montserrat no només aquesta pregària, sinó una reflexió aprofundida de
quines són aquestes necessitats i quins són aquests perills que
encomanem a la Mare de Déu. El dia a dia ens carrega a vegades de
necessitats que realment no ho són, i ens fa descuidar aspectes de la
nostra vida dels quals sí que tenim autèntica necessitat. Dedicar temps
a la família, a l’educació dels nostres fills, a l’atenció dels nostres ancians,
la calma i la serenitat per tenir una bona paraula, o la lectura de la
Paraula de Déu i la pregària, són necessitats que tot sovint descuidem.

I què direm dels perills, d’aquelles coses que temem i que segurament
no són més que oportunitats, mentre ens oblidem dels autèntics perills
de cada dia: mantenir la rancúnia al cor, envejar, oblidar-nos, en
definitiva, del que implica el manament de l’amor que Jesús ens va
donar. Aquests són els autèntics perills, dels quals hem de demanar a
Santa Maria que ens alliberi.
Que la nostra visita a Montserrat sigui ocasió de renovació interior, i
que la Mare de Déu aculli les nostres pregàries per tal que, quan tornem
a casa, puguem ser, com Ella ho és, portadors de la Bona Nova. Que la
protecció de Santa Maria acompanyi sempre els cristians, i tots els qui
de cor li confien les seves necessitats i s’emparen sota el seu mantell per
defensar-se de tots els perills.
Centre de Coordinació Pastoral de Montserrat

 CONDOLENÇA
La donem als familiars d’Antoni Vendrell i Mallol que morí el passat
dia 19, a l’edat de 77 anys. Les seves exèquies foren un testimoni
de l’afecte envers ell i la seva familia i mostra de l’arrelament
d’aquesta familia en el nostre poble. Antonio, que al Cel ens
puguem tornar a veure!

LA CLAU DEL SENTIT DE LA VIDA
És un conte oriental molt conegut. L’explica en un dels seus llibres el
jesuïta Anthony de Mello. El protagonista és Mullah Nasruddin,
personatge molt popular a l’orient entre els segles XIII i XV, una mena
d’antiheroi de l’islam. Diu que una nit un veí del poble troba a Mullah
Nasrudin de genolls al mig d’una plaça.
-

 ORDENACIÓ DIACONAL
El proper diumenge, 18 de novembre de 2018, a les 18 hores, el
Jordi Mondragón, seminarista de la nostra parròquia, serà ordenat
Diaca al servei de l’Església de mans de Mons. Agustí Cortés
Soriano, Bisbe de la Diòcesi de Sant Feliu de Llobregat, a l’església
parroquial de Sant Joan Baptista de Viladecans.
Ens alegrem molt d’aquest primer gran pas vers al presbiterat.
Tinguem-lo ben present a la nostra pregària i acompanyar-lo, si és
possible, a la celebració.
 DILLUNS, MARE DE DÉU DE LA MERCÈ: Missa a les 20h.
“Princesa de Barcelona, protegiu vostra ciutat!” Patrona de
Barcelona i advocada dels qui estan privats de llibertat. La seva
devoció s’estén a molts llocs de Catalunya i arreu del món, i en
podem esperar la seva protecció. Déu té mercè de nosaltres, a
través de la Mare del seu Fill.
 87è ROMIATGE A MONTSERRAT: DIES 28, 29 i 30 DE
SETEMBRE.
DISSABTE NO ES VA A LA COVA. ROSARI ALS DEGOTALLS
I MISSA AL CAMBRIL
No està en funcionament el funicular de la Cova. Per aquest motiu
el Rosari es farà en el camí dels Degotalls a les 10:15h. i a les 12
en el Cambril de la Mare de Déu hi celebrarem la Missa. Hi pujarem
pel camí on es posen els ciris.

¿Què busques, Mullah?
La meva clau.

El veí es posa també de genolls i comença a buscar-la amb ell. Al cap
d’una estona, el veí li pregunta:
-

Estàs segur que l’has perduda aquí?
No, la vaig perdre a casa.
Però valga’m Déu! I doncs, per què la busques aquí?
Perquè aquí hi ha més llum.

M’agrada molt aquesta història perquè, semblant un acudit absurd,
és ben bé el contrari. A totes les cultures la clau té una gran força
simbòlica. Ens permet accedir a l’inaccessible: a casa nostra, al tresor
guardat en un cofre... o, des del punt de vista que aquí ens interessa, al
sentit de la nostra vida.
De vegades perdem la clau, qualsevol clau, però sobretot aquesta
darrera clau. I no la busquem on toca, on la podem trobar, en el silenci
del nostre interior, sinó on hi ha més llum, més soroll, més gresca. És
una temptació molt universal. I és ben al contrari del que feia Jesús. A
les nits Jesús es retirava a indrets amagats, foscos, silenciosos. Allà
trobava el Pare, trobava la clau per descobrir el sentit de la seva vida,
de la seva missió.
Jesús, com el conte, posa de manifest que el que és absurd és el
nostre comportament. No sabem on buscar la clau.
Joan Ferrés i Prats

