Parròquia de Sant Vicenç Màrtir
INTENCIONS DE PREGÀRIA EN LES MISSES
Dissabte dia 6.- Santa Maria Goretti, verge i màrtir.
Matí.- No hi ha missa.
Vespre (festiva).- Conxita i Anton Galofré.
Difunts Sanou-Amigó.
Diumenge dia 7.- DIUMENGE XIV DE DURANT L’ANY.
9h.- Missa.
12:30h.- Lola Sabat i espòs Jaume Romagosa.
Agustí Castells i Montserrat Roca.
Francesc Munné Rigol.
11h matí a Sant Roc.- Per la Feligresia.
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Dilluns dia 8.- Sant Adria III, papa.
Vespre.- Acció de gràcies Lluís i Trini (40è aniversari).
Difunts família Prat Salvans.

Diumenge 14è. de durant l’any/ C.

Dimarts dia 9.- Sant Agustí Zhao Rong, prevere i companys màrtirs.
Matí.- Missa.
Vespre.- Missa.

Amb molta alegria us anuncio que diumenge, 22 de setembre de
2019, a les 18 hores, rebré, de mans de Mons. Agustí Cortés Soriano,
Bisbe de la Diocesi de Sant Feliu de Llobregat, el Sagrament de l’Orde
Sacerdotal, al servei de l’Església diocesana i Universal, a la S.E.
Catedral-Parròquia de Sant Llorenç, de Sant Feliu de Llobregat,
juntament amb Mn. Javier Ojeda, diaca adscrit a la Catedral.
Gairebé han passat vuit mesos d’ençà de l’ordenació diaconal, vuit
mesos en els quals he anat exercint aquest ministeri com a “servidor” de
la comunitat cristiana i de l’Església.
Durant aquest temps la vocació rebuda ha anat creixent i madurant i
s’ha anat configurant més i més a Crist, Cap i Pastor, gràcies a la pregària
personal i comunitària, la pastoral duta a terme amb compromís i amb
il·lusió. Gràcies també a la comunitat cristiana de Sant Vicenç, màrtir,
aquesta parròquia tant estimada, on hi porto col·laborant gairebé cinc
anys. Tot això m’ha ajudat a arribar fins aquí. Ara amb decisió, reafirmaré
aquell primer “Sí” que em vincularà més amb el Mestre, agafant aquest
compromís missioner i seguint caminant al costat de les persones.
Per això us demano, a les portes de l’Ordenació, que seguiu pregant
per mi, perquè sigui un bon sacerdot a imatge de Crist i perquè sigui
capaç de dur a terme aquesta missió que se m’ha encomanat: portar
arreu l’Evangeli i saber estar a les necessitats del món d’avui. Gràcies!

Dimecres dia 10.- Sant Cristòfol, màrtir.
Matí.- Missa.
Vespre.- Missa.
Dijous dia 11.- Sant Benet, abat i patró d’Europa.
Matí.- Missa.
Vespre.- Missa.
Divendres dia 12.- Sant Joan Gualbert, abat.
Matí.- Teresa Boltà Nicolau i família.
Vespre.- Cisqueta Vendrell (24è. aniversari) i espòs Salvador.
Dissabte dia 13.- Sant Enric, emperador germànic.
Matí.- No hi ha missa.
Vespre (festiva).- Difunts família Mèlich-Oriol.
Maria Amigó Tuset.
Acció de gràcies 69è. aniversari.
Diumenge dia 14.- DIUMENGE XV DE DURANT L’ANY
9h.- Família Planas-Tuset.
12:30h.- Maria Almirall (Capelletes Mª Auxiliadora).
11h matí a Sant Roc.- Per la Feligresia.
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ANUNCI ORDENACIÓ PRESBITERAL

Mn. Jordi Mondragon

PARLAR BÉ DE TOTHOM



No és freqüent aquesta virtut de parlar només bé de les persones, però
és important: allò que deia Sant Pau de l’amor que ho disculpa tot i no
porta el compte del mal que s’ha fet. No ens hauríem de permetre
criticar ningú en la seva absència: no es tracta només – i sobretotde parlar bé dels bisbes, capellans i persones que fan un servei pastoral
a la parròquia, sinó en general de qualsevol persona.
Expliquen d’una senyora famosa perquè mai no parlava malament de
ningú. Un dia, uns joves es van proposar de fer-la fallar en el seu propòsit
i li van preguntar l’opinió que tenia de Satanàs. Ella s’ho va pensar un
moment i va contestar: “Cal reconèixer que és un senyor molt
treballador, no descansa mai...”
Farem més fàcil i fructífer el treball de tothom si no fem créixer recels ni
murmuracions, sinó que sabem valorar les qualitats positives de la gent.
No es tracta de no veure-hi els defectes, els nostres i els dels altres, sinó
de voler crear un ambient de més esperança i optimisme. En tot cas
exercitarem amb tacte i caritat aquest difícil art de la correcció fraterna,
però parlant-ne amb la persona interessada, no pas parlant d’ella.

(Comentari de “Missa Dominical” del CPL)

 CONVIVÈNCIES D’ESCOLANS
Demà dilluns i fins divendres, sis escolans de la nostra parròquia
marxaran de convivència, a Tortosa. Els hi desitgem uns dies ben
plens de diversió i de bona convivència amb els altres escolans de
les diferents parròquies de les diócesis de Barcelona i Sant Feliu.
Temps per refermar els amics i fer-ne de nous, temps de gaudir
de la natura i temps també d’estar prop del Senyor i escoltar la
seva crida.
 DIMARTS, DIA 9, A LES 21:30 H. AL TEMPLE PARROQUIAL:
54 FESTIVAL INTERNACIONAL DE CANT CORAL
A càrrec de Chamber choir Ivan Filipovic Zagreb, Croàcia.
 ENS HAN DEIXAT
. Maria Pérez Fernández, viuda de Josep Nicolau Surià, que morí
el passat 30 de juny, a Banyoles, a l’edat de 84 anys.
. José Antonio Hernández Murillo que morí el dia 3 de juliol,
a l’edat de 76 anys. Descansin en la pau del Senyor.

BAPTISMES DISSABTE, DIA 6 DE JULIOL
Adrià Pro Gallego, Geray García Riera, Alejandro Cantisano
Martínez i Bernat Perarnau Castellano. Per molts anys!

 ANIVERSARIS DE CASAMENT: DISSABTE DIA 6 DE JULIOL
NOCES DOR: de Pedro Berruezo i Juana Grimaldo
NOCES D’ARGENT: de Benito Sánchez Santarosa i Montserrat
García Galera.
L’enhorabona i que el Senyor beneeixi aquestes llars.
 AQUEST DILLUNS, DIA 8: ESPAI DE PREGÀRIA
A les 19:15h. exposició del Santíssim, pregària i missa a les 20h.

MOURE’S O FER CAMÍ
En la novel·la de fantasia Les aventures d’Alícia en el país de les
meravelles, de Lewis Carroll, hi ha un diàleg breu però molt suggerent:
«- Podria dir-me, si us plau, quin camí he de prendre des d'aquí? va preguntar Alícia.
- Això depèn en gran manera d’on vulguis arribar -va respondre el
Gat de Cheshire.
- No m'importa gaire el lloc -va insistir Alícia.
- Doncs llavors no importa el camí que prenguis -va contestar el
Gat de Cheshire».
Encara que pugui semblar un diàleg absurd, trobo que m’interpel·la com
a creient. Sé que Jesús és el camí. Es va definir així a l’Evangeli. Però un
camí només fa servei quan es té molt clar on es vol arribar. Quan no es
tenen metes a mig o a llarg termini, o quan es tenen però es viu com si
no se’n tinguessin, quan a la pràctica un es deixa dur i es limita a anar
fent, no cal un camí.
Jo com a cristià tinc molt clares les meves metes. Tot i així, hi ha dies en
els que l’immediat em desborda i visc com si no en tingués. Perdo el
sentit de camí, de meta, d’objectiu últim. Em deixo dur per les
circumstàncies. Vaig fent.
Aquests dies, a la pregària de la nit, m’adono que he fet com aquells
infants esvalotats que no han parat de córrer però no han anat enlloc.
M’ha faltat donar sentit a tot el que feia.
Jesús és la Vida i alhora és el Camí que porta a la Vida. La pregària i la
meditació m’han d’ajudar perquè el dia a dia de la meva vida estigui cada
vegada més incorporat en el camí de Jesús.
Joan Ferrés i Prats

