Parròquia de Sant Vicenç Màrtir
INTENCIONS DE PREGÀRIA EN LES MISSES
Dissabte dia 17.- Santa Isabel d’Hongria, princesa viuda.
Matí.- No hi ha missa.
Vespre (festiva).- Marta Fortuny Colet (28è. aniversari) i família.
Josep Maria Siñol i esposa Montserrat Rocher.
Miquel Pascual Reverter
Diumenge dia 18.- DIUMENGE XXXIII DE DURANT L’ANY. Sant Romà,
màrtir.
9h.- Antoni Garcia (3r. aniversari).
Difunts família Planas-Tuset
Manel Font Mestre.
12:30h.- Mn. Jaume Berdoy Alemany / Magda Valls.
11h matí a Sant Roc.- Per la Feligresia.
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Dilluns dia 19.- Sant Crispí, bisbe / Sant Faust o Fost, diaca.
Vespre.- Antonio Vendrell
Dimarts dia 20.- Sant Octavi i Adventor, soldats màrtirs.
Matí.- Missa
Vespre.- Esposos Antonio Pastor i Margarita Mayor
Dimecres dia 21.- Presentació de la benaurada Verge Maria al Temple.
Matí.- Missa
Vespre.- Montserrat Aymerich (24 aniversari) i espòs Pere López
Dijous dia 22.- Santa Cecília, verge i màrtir.
Matí.- Família Martí Tuset
Vespre.- Missa
Divendres dia 23.- Sant Climent I, papa i màrtir.
Matí.- Francesc Folqué Margalef i esposa.
Vespre.- Missa.
Dissabte dia 24.- Sant Andreu Dung-Lac, prevere i companys màrtirs.
Matí.- No hi ha missa.
Vespre (festiva).- Joan Marcè Rigol i família.
Annita Ferrés (3r. aniv) i Joan Matas
Diumenge dia 25.- SOLEMNITAT DE NOSTRE SENYOR JESUCRIST, REI DE
TOT EL MÓN / Santa Caterina, verge i màrtir.
9h.- Esposos Miquel Via i Dolors; esposos Joan Saperas i Benita.
12:30h.- Joan Font i Montserrat Mèlich.
Caterina Ubach i Lluís Costa
Isidre Prats (13 aniversari)
11h matí a Sant Roc.- Per la Feligresia.

Telf. 93 656 02 01
Bisbat de Sant Feliu de Llobregat
santvic en c6 85 @ bi sbat sant fe l iu .c at

@vidaparroquial
18 DE NOVEMBRE DE 2018. Nº

DIUMENGE VINENT: TROBADA DIOCESANA
Acaba l’Any Litúrgic i acaba també el Pla Pastoral de la nostra diòcesi
que ha durat tres anys amb el lema “Jo sóc el cep i vosaltres les
sarments”. El primer any remarcàvem la inserció en l’amor que prové de
Déu: l’Església viu de l’amor misericordiós de Déu. Fou l’Any Jubilar de la
Misericòrdia. En el segon any remarcàvem la fraternitat que suscita aquest
amor entre nosaltres: l’Església, comunió de germans que s’estimen.
Finalment, en aquest darrer any ens vam fixar sobretot en la dimensió
missionera: “Us he confiat la missió d’anar pertot arreu i donar fruit”.
L’Església testimoni d’amor en el món.
La trobada diocesana de diumenge vinent, dia 25, a les 18h, a la
catedral de Sant Feliu serà d’acció de gràcies per la vida diocesana i
pels fruits d’aquest Pla Pastoral que arrencava a partir del Xè. Aniversari de
la nostra diòcesi. També la celebració inaugurarà el nou Pla Pastoral 20182019, la finalitat del qual és aprofundir en alguns dels grans temes que
han sorgit a rel del treball realitzat aquests tres anys i que són proposats
com a 7 objectius possibles a treballar enguany:
1. La Paraula de Déu.
2. La litúrgia, la pregària i la vida sacramental.
3. L’acompanyament
4. Catequesi i família.
5. La vocació cristiana.
6. Comunicació i comunió.
7. Equips responsables de pastoral.
Ara cada parròquia pot seleccionar uns objectius d’aquests citats. Amb
el

Consell haurem de seleccionar quins convé treballar entre nosaltres, tenint
en compte la darrera Assemblea parroquial i el treball ja iniciat en camps
com la pregària, la Paraula de Déu (estudi bíblic), la litúrgia, l’accent d’una
catequesi que inclogui la família, etc.
El Sr. Bisbe convoca a trobar-nos tots diumenge vinent a la Catedral de
Sant Feliu de Llobregat i donar gràcies per la vida i el treball pastoral que
es va fent en tota la diòcesi i en les parròquies. Tots, doncs, sou convidats
a participar-hi.
Mn. Anton Roca

ACTIVITATS
AVUI, DIUMENGE, 18 DE NOVEMBRE, A LES 18 H., A
L’ESGLÉSIA PARROQUIAL DE SANT JOAN BAPTISTA DE
VILADECANS, EL BISBE AGUSTÍ CORTÉS SORIANO
ORDENARÀ DE DIACA JORDI MONDRAGON BRICULLÉ.
En donem gràcies a Déu i preguem perquè el seu ministeri
pastoral doni molt de fruit en bé del Poble de Déu.
DIUMENGE VINENT, DIA 25: EUCARISTIA DIOCESANA
A les 6 de la tarda, a l’Església Catedral de Sant Feliu de Llobregat,
podem participar en l’Eucaristia d’acció de gràcies pels fruits del Pla
Pastoral. No cal dir que la crida s’adreça principalment als qui
participeu en grups i tasques parroquials i els qui, en definitiva,
participeu en la vida parroquial.
CONDOLENÇA
. Ens ha deixat la Maria Montserrat Lunes Borrell, a l’edat de 73
anys. La mort es produí el passat dia 10. Les seves exèquies foren
testimoni de fe i també de l’apreci que ella gaudia “en nostra pàtria
petita, el bell Sant Vicenç dels Horts”. Donem el nostre condol a tota
la seva família i la tenim ben present en la nostra pregària.
. També aquest divendres ha mort en Marc Valls i Rusinés a l’edat
de 62 anys. Vicentí estimat i implicat en la vida del poble des de ben
jove. Sentim la seva mort i estem al costat de la seva estimada
família. Marc, descansa en la benaurada pau de Déu! La celebració
exequial és aquest diumenge, dia 18, a les 11 del matí a la
Parròquia.
BAPTISMES, DISSABTE, DIA 17

Han rebut el sagrament de la fe els infants Irene Ricardo Aguilar i
Irati Ibáñez Ricardo. Els felicitem i preguem per ells.
COL·LECTA DE GERMANOR DE DIUMENGE PASSAT
Es recolliren 1.205 €. Moltes gràcies!
CONSELL PASTORAL PARROQUIAL
Dijous vinent, dia 22, a les 21 hores.
REUNIÓ DE PARES DE SEGON CURS DE CATEQUESI INFANTIL
Tindrà lloc el proper dissabte, 17 de novembre, a les 16:30 hores, al
Casal parroquial.

EL SOMRIURE
L'exercici que va posar aquell dia als seus alumnes consistia a omplir
un espai en blanc. El text deia senzillament: "El somriure és ________
d'alegria ". Els alumnes tenien l’oportunitat d’omplir el blanc amb una o
amb més paraules, tantes com volguessin.
Quan més tard a casa seva va veure els resultats de la prova, va
somriure. Totes les respostes facilitades pels alumnes anaven en una
mateixa línia: “El somriure és ... expressió, manifestació, mostra,
efecte... d’alegría”.
A cap alumne no se li va acudir que el somriure pogués ser també
causa d'alegria, tot i que està demostrat científicament que forçant un
somriure s'incrementa el nivell de benestar de la persona. Quan a la
classe següent els ho va explicar, els alumnes van somriure.
Trobo que aquest relat m’interpel·la com a creient. Suposo que Déu
em demana que somrigui una mica més a la vida. Habitualment el
somriure és per mi, com per a la majoria de les persones, una
demostració que estic bé, i penso que Déu vol que també somrigui
quan no ho estic. Somriure perquè estic bé i somriure per a estar bé. I
perquè estiguin bé els altres.
Hi ha un proverbi escocès que diu: “El somriure costa menys que
l’electricitat i fa més llum”. I un proverbi hindú fa: “La fortuna truca
sempre a la porta del que somriu”. Penso que l’Evangeli està d’acord
amb tots dos proverbis. Somriure davant les situacions adverses o
difícils ens obre la porta de la fortuna perquè contribueix a capgirar la
nostra actitud i a aixecar els ànims. I, com que el somriure és
contagiós, el nostre somriure contribueix a potenciar el dels altres,
també els fa més afortunats. En definitiva, el somriure és evangèlic,
perquè millora la vida dels altres i la d’un mateix.

Joan Ferrés i Prats

