Parròquia de Sant Vicenç Màrtir
INTENCIONS DE PREGÀRIA EN LES MISSES
Dissabte dia 13.- MARE DE DÉU DEL REMEI / Sant Eduard, rei d’Anglaterra.
Matí.- No hi ha missa.
Vespre (festiva).- Acció de gràcies pels 49 anys de matrimoni d’Anna Mª i
Jaume.
Diumenge dia 14.- DIUMENGE 28 DE DURANT L’ANY.
9h.- Planas-Tuset
Antoni Sanromà Parellada (3r. aniversari).
12:30h.- Missa.
11h matí a Sant Roc.- Per la Feligresia.
Dilluns dia 15.- Santa Teresa de Jesús, verge carmelitana.
Vespre.- Teresa Muñoz i difunt Esteve Duran.
Teresa Boltà / Josep Mª Aymerich i Costa.
Esposos Mercedes i Bienvenido.
Acció de gràcies 61è aniversari de casament Núria i Joaquim.
Dimarts dia 16.- Santa Hedvig, religiosa cistercenca.
Matí.- Miquel Reverter Mallol i Montserrat Estrada Coll.
Vespre.- Socies difuntes i familiars d’ADRAD:
Quimeta Casanovas, Maria Miñarro i Maria Gallart.
Dimecres dia 17.- Sant Ignasi d’Antioquia, bisbe successor de Pere.
Matí.- Missa.
Vespre.- Antonio Avellaneda Prieto (1r. aniversari).
Dijous dia 18.- Sant Lluc, evangelista, deixeble i company de Pau.
Matí.- Antonio Garcés Navarro (41è. aniversari).
Vespre.- Josep Font i Pepeta Casanovas.
Divendres dia 19.- Sants Joan de Brébeuf i Isaac Jogues, màrtirs jesuïtes.
Matí.- Missa.
Vespre.- Miquel Reverter Estrada / Antonio Vendrell (1r. mes).
Dissabte dia 20.- Mare de Déu de la Bonanova.
Matí.- No hi ha missa.
Vespre (festiva).- Esposos Antonio Pastor i Margarita Mayor.
Diumenge dia 21.- DIUMENGE 29 DE DURANT L’ANY.
9h.- Missa.
12:30h.- Acció de gràcies 49è aniversari de casament Sebastià i Montserrat.
Maria Poch i espòs Joan Mèlich i fill. Manuel Clajer i esposa Inés /
Isabel Albacete./Isidre Marcè Prats (30è. aniversari) i esposa Magdalena
Ferrés Aymerich.
11h matí a Sant Roc.- Per la Feligresia.
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CANVIA EL MÓN!
Diumenege vinent, 21 d’octubre, celebrem el DOMUND o dia de
pregària i col·lecta per les Missions, dia que ens fa prendre consciència
que tota l’Església és missionera. També cada batejat ha de descubrir la
crida a la missió en el lloc on viu i treballa i també cada parròquia –també
la nostra- ha de descubrir la punta missionera del seu treball pastoral.
El lema que Obres Missionals Pontifícies proposa per enguany pot
semblar arriscat i utòpic: Canvia el món.
N’hi ha prou amb la lectura de les darreres intervencions del Papa
Francesc per justificar la seva elecció. Ell mateix deia als directors
nacionals de les Obres Missionals Pontifícies: “Us animo a viure aquesta
fase de preparació com una gran oportunitat per renovar el compromís
missioner de tota l’Esgésia. Les coses sempre s’han de renovar: renovar
el cor, renovar les obres, renovar les organitzacions, perquè, si no,
acabarem tots en un museu. Hem de renovar-nos per no acabar al
museu”.
La mateixa crida de l’Evangeli és una crida a canviar el món. I Jesús
ens envia: “Aneu per tot el món i anuncieu l’Evangeli”. I què és l’Evangeli
sinó una crida a canviar els cors, obrir-los a la Bona noticia de l’amor de
Déu que porta a un món nou: el món de les Benaurances, de l’amor, de
la misericordia, de la pau i la justicia.
Ser missioners d’aquest món nou, vet aquí la crida en el dia del
Domund.
Mn. Anton Roca

 MISSA D’INICI DE CURS DE LA CATEQUESI INFANTIL
Diumenge vinent, dia 21, a la missa del migdia hi participaran
els infants de catequesi amb els seus pares. Per remarcar la
importància de les famílies en la celebració en direm Missa
familiar. Serà una celebració mensual, preferentment els primers
diumenges de mes, recordant però que l’infant ha d’agafar l’hàbit
i l’estima envers la celebració de cada diumenge. Cada diumenge
trobaran catequistes que els acolliran i acompanyaran.
 INICI DE CURS DE CATEQUESI DE CONFIRMACIÓ
Animem els joves que proseguiran o iniciaran la catequesi de
Confirmació. Uns i altres comencen també diumenge vinent. Els
dies de catequesi són els diumenges a la tarda, de 19 a 20 hores.
 CONSELL PASTORAL DE L’ ARXIPRESTAT
Es reuneix dimecres vinent, a les 9 del vespre.
 CONSELL PASTORAL PARROQUIAL
Es reuneix dijous vinent a les 9, amb el tema de la pròxima
Assemblea parroquial i l’aplicació del Pla pastoral a la nostra
parròquia.
 “SINODEJANT” TROBADA DIOCESANA DE JOVES
Amb motiu del Sínode sobre els Joves que s'està realitzant durant
aquest mes d'octubre, des de la Delegació de Joventut, han
preparat una trobada, sota el títol “Sinodejant”, el proper
divendres 19. Vol ser un gest de comunió amb els Bisbes que
s'estan reunint aquests dies. Començarà a la nostra parròquia, a
les 20 hores, després d'una estona de pregària i sopar es posaran
en camí pel costat del riu Llobregat fins a Sant Boi, tot caminant
per visualitzar, experimentar, el pelegrinatge. Posar-se en marxa
amb tot allò que significa: una certa incomoditat, la itinerància, el
trobar-se amb els joves... Per a +info, pregunteu al Jordi,
seminarista.
 CONDOLENÇA
. La donem a les filles i altres familiars de Enrique Gómez de
Cadiñanos Pérez, vidu de Maria Miñarro, que morí el passat dia 7,
a l’edat de 75 anys. Vàrem celebrar-ne les exèquies a l’església
parroquial el passat dia 9.

. També ens ha deixat la Maria Rosique Nicolau, el passat dia 11 a
l’edat de 82 anys. Les exèquies han sigut aquest dissabte, al
tanatori. Donem el condol al seu fill i a tota la seva família.
Descansin en la pau del Senyor.

EL DIAMANT
A l’hinduisme un sanniasi és una persona que és a la quarta etapa
de la seva vida, la de renúncia a la vida material. En sànscrit sanniasi vol
dir renunciant. Doncs bé, diuen que una vegada un sanniasi havia arribat
als afores del poble i va acampar sota un arbre per passar la nit. Un
habitant del poble va anar corrent fins allà i li va dir:
- La pedra! La pedra! Dóna'm la pedra preciosa!
- Quina pedra? -va preguntar el sanniasi.
- L'altra nit em va dir en somnis el Senyor Shiva que, si arribava el
capvespre als afores del poble un sanniasi, em donaria una pedra
que em faria ric.
El sanniasi va rebuscar a la seva bossa i va treure una pedra.
- Probablement es referia a aquesta. La vaig trobar en el bosc ahir.
Te la pots quedar si la vols.
L'home es va quedar mirant la pedra sorprès. Era un diamant
enorme, el més gran del món.
Va passar la nit donant voltes al llit neguitós. A l'alba, va despertar el
sanniasi i li va dir:
- Dóna'm la riquesa que et permet desprendre't d'aquest diamant.
He pensat en aquesta història hindú en meditar l’evangeli d’aquest
cap de setmana. Jesús critica els rics. Els critica molt durament, com ho
feia sant Jaume a la carta que vàrem llegir a l’Eucaristia de fa quinze
dies. Els critica més durament del que solem fer avui els cristians.
I és que els rics ho tenen difícil per aconseguir el Regne, perquè
ningú no pot servir dos senyors. Si et preocupen les teves riqueses, tens
el cor robat. O es té riquesa interior o es té riquesa exterior. Només qui
no és esclau de les riqueses té la llibertat interior necessària per servir
Déu i per ocupar-se dels germans més necessitats.
Joan Ferrés i Prats

Recordeu:
dissabte dia 27 d’octubre, a les 5:45 de la tarda:
ASSEMBLEA PARROQUIAL
Posa el teu gra de sorra perquè la parròquia sigui
Comunitat acollidora i servidora

