Parròquia de Sant Vicenç Màrtir
INTENCIONS DE PREGÀRIA EN LES MISSES
Dissabte dia 22.- Sant Paulí de Nola, bisbe.
Matí.- No hi ha missa.
Vespre (festiva).- Joan Torredemer i esposa Montserrat.
Família Martí-Tuset / Juanita Puigdomènech (16è. aniv).
Josep Mª Sanglas.
Joan Marcè Rigol i intenció de la família.
Magdalena Marcè Prats (8è. aniversari) i pares.
Diumenge dia 23.- SANTÍSSIM COS I SANG DE CRIST.
9h.- Maria Poch (10è. aniversari) i espòs Joan i fill Joan Mèlich.
12:30h.- Difunts Font-Pastor / Esposos Francesc Folqué i Concepció Nicolau.
Esposos Isidre Prats i Maria Almirall.
11h matí a Sant Roc.- Per la Feligresia.
Dilluns dia 24.- NAIXEMENT DE SANT JOAN BAPTISTA.
Vespre, 20:00h.- Joan Boltà Nicolau i esposa Maria / Joan Prats Escala.
Joan Escala Roca / Joan Costa Ubach.
Jaume Romagosa i esposa Lola Sabat.
Joan Pastor i esposa Eulàlia.
Dimarts dia 25.- Sant Guillem, abat.
Matí.- Josep Roca Cañellas (60 aniv.)

Vespre.- Joan Vilà i família.

Dimecres dia 26.- Sant Pelai o Pelagi, màrtir.
Matí.- Missa.
Vespre.- Acción de gracias aniversario boda Oscar Garcés y Glória
Londoño.
Dijous dia 27.- Sant Ciril d’Alexandria, bisbe i doctor de l’Església.
Matí.- Martí Roig Monjo
Vespre.- Missa.
Divendres dia 28.- SAGRAT COR DE JESÚS.
Matí.- Missa.
Vespre.- Anton Galofré i Conxita Casas.
Dissabte dia 29.- SANTS PERE I PAU, apòstols puntals de l’Església.
Matí.- 9 h.- Missa de Sant Pere i Sant Pau.
Vespre (festiva).- Pere Munné Perals / Difunts família Aragall.
Carles Valls Nolla. / Sor Anna Panadès Berenguer,
germana de la Doctrina Cristiana.
Diumenge dia 30.- DIUMENGE XIII DE DURANT L’ANY.
9h.- Antonio i Antonia i Lluís Tudela / Miquel Via i esposa Dolors.
Joan Saperas i esposa Benita.
12:30h.- Carmé Cardús Muñoz (4t. aniversari) de les seves amigues.
Mn. Jaume Berdoy
11h matí a Sant Roc.- Per la Feligresia.
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A TREBALLAR PEL POBLE!
Després de les eleccions i després de constituït el nou govern
municipal, ara és l’hora de mirar endavant i continuar treballant pel
nostre poble. El temps de la campanya electoral ha passat. Els resultats
han portat un relleu en el govern del nostre municipi. No ens pertoca a
nosaltres, en absolut, fer-ne una anàlisi dels resultats. Ho deixem en
mans dels qui noblement hi han participat.
Sí que ens toca fer una crida a mirar endavant i treballar units més
enllà de les diferències legítimes, sense rencors ni revenges.
Des de la meva responsabilitat parroquial voldria comptar amb
l’amistat de tots i mantenir el respecte i la bona relació personal i
institucional que sempre hi ha d’haver entre nosaltres, tot i la
idiosincràsia pròpia i diferent que representem.
Felicito cordialment el nou Batlle Sr. Miquel Comino i el seu govern
municipal, i els desitjo molt encert en el seu servei al poble. També el
meu reconeixement i agraïment als qui han servit fins ara el nostre
municipi. Tots –també els qui no han tret cap representació- des de les
seves posicions i oposicions tenen el gran repte de poder servir, més
enllà de colors polítics, el nostre Sant Vicenç dels Horts. Amb aquest
propòsit es van presentar. Doncs ànims a tots i endavant!
I aquesta avinentesa ens fa pensar que tots, més enllà de la política,
podem fer la nostra aportació en la millora del nostre poble. Des de les
entitats, des de les assosciacions, des del nostre civisme, des del camp
laboral, empreses, comerç, ensenyament, salut; des del nostre bon

veïnatge, des dels nostres serveis socials… i des de les nostres parròquies
aportem aquella ajuda insubstituïble per fer un poble més gran, més
digne, més humà i més habitable.
Mn. Anton Roca

 DILLUNS, DIA 24: SOLEMNITAT DEL NAIXEMENT DE SANT
JOAN BAPTISTA:
Revetlla de Sant Joan, foc, coca, arribada de l’estiu… I pels cristians
la celebració d’un sant que anuncia l’arribada de la salvació. Ve a
preparar els camins del Senyor: vet aquí la vocació de l’Església,
del capellà, de tot batejat. Missa a les 20h.
Joiosament el camí de la vida.
 MARXEM CAP A LOURDES
Dijous vinent, dia 27, a 2/4 de 8 del matí marxem cap a Lourdes
en peregrinació. La que cada any organitza l’Hospitalitat de la Mare
de Déu de Lourdes de les diòcesis de Barcelona, Sant Feliu i
Terrassa.
Lourdes és lloc de fe, de pregària, lloc d’encontre amb els malalts,
lloc de viure el servei al germà malalt. Pocs hi van amb la recerca
del pur miracle. Hi van per l’ambient que allí s’hi viu: gent de molts
països compartint la fe, la pietat, l’ajuda al germà malalt. Lloc que
t’encara amb la realitat i se t’ajuda a acollir-la amb una fe més
reforçada, gràcies a tants testimonis.
Els qui us quedeu pregueu per tots els qui farem aquest nou
Peregrinatge. Que tots: voluntaris, pelegrins, malalts i joves
animadors visquem intensament la presència beneficiosa del
Senyor i de Maria en les nostres vides. I els qui serem allí pregarem
per les famílies, joves i grans de la parròquia, pels malalts i
impedits Per a tots demanarem la necessària salut del cos i de
l’esperit que tant necessitem.
 BAPTISME, DIUMENGE, DIA 23
El nen Lluís Soto i Prat rebrà el sagrament de la fe. L’Església at
rep amb molta alegria. Que il·luminat per Crist pugui fer.
 DIVENDRES, DIA 28:
SOLEMNITAT DEL SAGRAT COR DE JESÚS.
Misses: 8 matí i 8 vespre.

 DISSABTE, DIA 29:
SOLEMNITAT DE SANT PERE I SANT PAU
Missa a les 9 del matí.
 CONDOLENÇA: La donem als familiars de Josep Ollé Luna que ha
mort a l’edat de 74 anys. Les exèquies seran a la parròquia aquest
diumenge, a les 10 del matí. Vicentí de fet i de cor, ha participat
en el teixit social del nostre poble, principalment vinculat a La
Vicentina i a la coral El Llessamí. Descansi en pau.

LA VIDA ESTÀ MAL DISSENYADA?
M’ho diu una persona gran, que està tenint una vellesa difícil: la vida
no està ben dissenyada, el guió de la vida ha estat escrit per un
professional poc qualificat, només a un mal professional se li acudiria
posar en el darrer acte de l’obra de la vida l’etapa de la vellesa, amb
totes les xancres i limitacions que comporta, i amb la mort com a final.
Aquesta persona considera que seria millor començar la vida (si és
que calgués) per les xacres de la vellesa i, al final, amb l’experiència que
s’hauria anat acumulant, poder fruir intensament de la vitalitat de la
infància i de la joventut.
Jo li dic que no tinc arguments per justificar el guió que ens ha tocat
interpretar. Penso que l’únic que puc fer com a persona és acceptar les
coses com són (ja que ningú no les pot canviar) i, com a creient, intentar
donar-los un sentit.
I el sentit que els intento donar té a veure amb un dels misteris
centrals de la fe cristiana: l’encarnació. A cada naixement, com en el
naixement de Jesús, celebrem que l’esperit s’integra amb la carn, que
l’esperit es fa matèria. A partir d’aquí, tota la vida (i tota vida) ve a ser
com un joc dialèctic entre la matèria i l’esperit.
Doncs bé, intento donar sentit al fet que la vellesa i la mort estiguin
al final de l’obra com una invitació per part de Déu a concedir cada
vegada més importància a l’esperit per sobre de la matèria, a valorar
cada vegada més l’interior per sobre de l’exterior. Déu m’invita a viure el
progressiu deteriorament del cos com una oportunitat perquè creixi cada
vegada més en l’esperit. I, en aquest context, l’acceptació de la mort
seria l’obertura total a una nova dimensió, a una nova vida, que no
necessita el suport de la matèria.
Joan Ferrés i Prats

