Parròquia de Sant Vicenç Màrtir
INTENCIONS DE PREGÀRIA EN LES MISSES
Dissabte dia 20.- Sant Apol·linar, bisbe i màrtir / Sant Elies, profeta.
Matí.- No hi ha missa.
Vespre (festiva) 20h.- Antonio Pastor i Margarita Mayor.
Eudald Sabaté Miret.
Joan Marcé Rigol i intencions de la família.
Narciso Roget.
Esposos Antoni Costa i Magdalena Prats i família.
Diumenge dia 21.- DIUMENGE XVI DE DURANT L’ANY. Sant Daniel, profeta
9h.- Missa.
12:30h.- Esposos Isidre Prats i Maria Almirall.
11h matí a Sant Roc.- Per la Feligresia.
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Dilluns dia 22.- Santa Maria Magdalena. Aquí, Sant Venust i Exuperanci.
MISSA SOLEMNE: 12H.- Joan Font-Montserrat Mèlich.
Família Martí-Tuset.
Joaquim Prats.

Diumenge 16 de durant l’any/ C.

Dimarts dia 23.- Santa Brígida, patrona d’Europa.
Matí, 8h.- Acció de gràcies Santa Brígida. Vespre, 20h.- Carmen Pumarola

Demà dilluns, clourem la Festa Major celebrant la memòria dels
nostres copatrons, Sant Venust i Exuperanci. La Missa será a les 12 del
migdia. Mn. Mateu predicarà l’homilia. Com cada any l’Orfeó Vicentí s’hi
farà present acompanyant els cants. Hi haurà al final la veneració de les
relíquies dels sants màrtirs amb el cant dels Goigs.
Hi hem convidat el Sr. Alcalde i regidors. Ens agrada -més enllà de les
creences de cadascú- sentir-nos acompanyats i mútuament valorats amb
la seva presència, com a máxima representació del nostre poble.
Participem en la festa dels nostres Sants Màrtirs!

Dimecres dia 24.- Santa Cristina, verge i màrtir.
Matí, 8h.- Missa
Vespre, 20h.- Fidels difunts parròquia morts des de Sant Vicenç fins avui.
Dijous dia 25.- SANT JAUME –EL MAJOR- APÒSTOL.
Matí, 8h.- Jaume Martí Alabart / Jaume Tuset Clodellas / Jaume Tuset
Berenguer / Jaume Berenguer Ballester / Jaume Presas Gil.
Vespre 20h.- Jaume Perals Aymerich / Jaume Tres Termes / Plàcid Tres (33
aniversari) / Jaume Vilà Llopart / Pere Cerdà (11è. aniversari) / Jaume
Caparà Cardús / Jaume Salvadó (2n. aniversari)
Divendres dia 26.- Sant Joaquim i Santa Anna, pares de la Verge Maria.
Matí, 8h.- Missa.
Vespre, 20h.- 83 aniversari de la mort martirial de Mn. Josep Duran (rector)
i Mn. Manel Gaset (vicari) / esposos Quimeta Casanovas i Paco Chavarria.
Dissabte dia 27.- Sant Cugat, màrtir barceloní.
Matí.- No hi ha missa.
Vespre (festiva) 20h.- Joan Matas, Annita Ferrés i Mª Dolors Balcells.
Diumenge dia 28.-DIUMENGE XVII DE DURANT L’ANY.
9h.- Miquel Via i esposa Dolors. Joan Saperas i esposa Benita / Joaquima
Fumadó Siñol.
12:30h.- Missa
11h matí a Sant Roc.- Per la Feligresia.
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CELEBREM ELS NOSTRES COPATRONS

Mn. Anton Roca

 CONDOLENÇA
La donem als familiars de Rafael Rubia Fernández, que morí el
passat 13 de juliol, a l’edat de 88 anys.
Descansi en la pau del Senyor.
 MISSA EN RECORD DELS DIFUNTS DE LA PARRÒQUIA
Dimecres, dia 24, a les 20 h. Especialment pels qui han mort d’ençà
de l’última Festa Major d’Hivern: Sant Vicenç mártir.
 DIJOUS, DIA 25: SANT JAUME: MISSES A LES 8H. I 20H.

 DIVENDRES, DIA 26:
83 ANIVERSARI DE LA MORT MARTIRIAL DE MN. JOSEP
DURAN (RECTOR) I MN. MANEL GASET (VICARI).
Ho recordarem aquest dia a la missa de les 8 del vespre. Deixem
així una llarga tradició d’anar a celebrar la missa a l’Ordal, al lloc
on foren immolats. Dificultats per arribar-hi per part de la gent
gran han fet prendre aquesta decisió. Fer aquest record en la
mateixa parròquia que ells van servir té el seu sentit i facilita la
participació.
 REUNIÓ DE PARES D’ESCOLANS:
Dimecres, dia 24, a les 20:45 hores a la rectoría.
 “CAIXETA” ELECTRÒNICA A LA NOSTRA PARRÒQUIA
S’ha instal·lat a la nostra parròquia (a l’entrada de l’església pel
cantó del Sant Crist) un sistema electrònic de recollida de donatius,
a través de les targetes electròniques.
Es tracte d’un dispositiu, el disseny del qual imita un faristol.
Aquest sistema permet realizar els donatius segons doble
modalitat: tant en efectiu (un orifici a l’esquerra per dipositar-hi
diners en moneda o paper) com amb targetes de dèbit o crèdit,
(a la dreta del faristol) senzillament acostant la tarjeta (o a la
terminal de pagament. El faristol compta amb una pantalla táctil
en la qual el donant pot escollir l’import que desitja ingresar. Les
quantitats a triar són 5€, 10€, 15€ o 19€. com a màxim. I després
d’acostar o pasar la tarjeta per davant la pantalla, la donació es
farà en qüestió de segons.
El Consell d’assumptes econòmics de la parròquia davant la
proposta que se’ns féu, dubtà de l’èxit d’aquest sistema entre
nosaltres, però finalment optà per fer la prova. Sempre som a
temps de retornar la màquina, i no passa res.
No som els primers ni serem els darrers d’introduir aquesta nova
modalitat de fer donatius a través de la “tarjeta” als temples,
catedrals, etc: pobles com Cervelló, Sant Joan Despí, etc. ja ho
tenen instal·lat.
És evident que aquesta modalitat no substitueix la col·lecta que es
continuarà fent en totes les misses.
La màquina no serveix per a res si un ve a l’església sense diners i
sense tarjeta… Potser molts no la faran servir mai. Però potser
algú sí… Si més no, la seva presència és un recordatori: “Ep! si
estimem la nostra parròquia l’hem d’ajudar”.

 VIATGE DE LA PARRÒQUIA A LONDRES I ENTORNS:
DEL 26 AL 31 D’AGOST 2019
Reunió dels inscrits amb l’agència organitzadora Ruth Travel,
aquest dimarts, dia 23, a les 6 de la tarda al Casal parroquial (c/
del Riu, 55). Fixació del preu d’acord amb els inscrits, explicació de
l’itinerari, concrecions d’horari, etc. No hi falteu!

EL VALOR DE LES COSES PETITES
L’estiu passat, ara fa un any, érem a una platja de Tarragona. Em
varen cridar l’atenció tres dones de mitjana edat. Anaven amb banyador,
però no es banyaven. Cadascuna duia una bossa a la mà. Xerraven
tranquil·lament, mentre anaven recollint tota la brossa que trobaven a
la sorra: llaunes, papers, deixalles de tota mena.
Si voleu, és una situació ben trivial, ben senzilla, però us asseguro
que em va impactar. És una anècdota que em ve al cap de tant en tant.
Em va fer pensar en la importància de les coses petites. Em va recordar
aquella sentència popular que diu: «Per un clau es va perdre una
ferradura, per una ferradura un cavall, per un cavall un general i per un
general una batalla».
Vaig pensar que segurament aquelles dones dormirien més bé a la
nit. No hi ha res que ompli més el cor que la consciència que, gràcies a
mi, el món és una miqueta millor, una mica més net, més just, més
amable.
De vegades no fem res a la vida perquè pensem que els problemes al
món són massa grans, ens desborden. I ens equivoquem. Aquelles dones
em van fer pensar en la paràbola evangèlica del gra de mostassa. És la
més petita de totes les llavors, però s’acaba convertint e un arbre
frondós. També les nostres bones obres poden ser senzilles: un
somriure, un favor, un detall que demostri interès sincer pels altres...
Encara que semblin insignificants, estem construint amb elles el regne
de Déu, un món una mica millor.
Amb aquest escrit vull tornar a aquelles dones anònimes el favor que
em van fer. Em van ajudar a prendre consciència que només les ànimes
grans són capaces de valorar el que és senzill. I els actes senzills són els
que estem cridats a practicar en el dia a dia. Déu és present en aquests
actes.
Joan Ferrés i Prats

