Parròquia de Sant Vicenç Màrtir
INTENCIONS DE PREGÀRIA EN LES MISSES
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.- Joan Claret Arnalot (5è. aniversari).
11h matí a Sant Roc.- Per la Feligresia.

Plaça de Sant Jordi, 4-6
08620 Sant Vicenç dels Horts
www.vidaparroquial.cat

Dilluns dia 29.- Santa Marta, germana de Llàtzer i Maria.
20h.- Missa.

Diumenge XVII de durant l’any/ C.

Dimarts dia 30.- Sant Pere Crisòleg, pare de l’Església.
Matí.- No hi ha missa.
20h.- Federico Tabar.
Dimecres dia 31.- Sant Ignasi de Loiola, fundador de la Companyia de Jesús
Matí.- No hi ha missa.
20h.- Intenció particular.
Dijous dia 1.- Sant Alfons Maria de Ligori, fundador dels Redemptoristes.
Matí.- No hi ha missa.
20h.- Missa.
Divendres dia 2.- Sant Sant Eusebi de Vercelli.
Matí.- No hi ha missa.
20h.- Acció de gràcies a la Mare de Déu dels Àngels.
Dissabte dia 3.- Santa Cira, verge.
Matí.- No hi ha missa.
20h (festiva).- Difunts Torredemer Roig.
Miquel Font Casanovas (25è. aniversari).
Angelines Placet i família Galofré.
Diumenge dia 4.- DIUMENGE XVIII DE DURANT L’ANY.
9h.- Missa.
12:30h.- Agustí Castells i Montserrat Roca.
11h matí a Sant Roc.- Per la Feligresia.
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RESUMS ECONÒMICS
Aquest diumenge se us ofereixen resums econòmics de Càritas
interparroquial (anual 2018) i de la parròquia (1r. semestre 2019). Molts
números, tot molt esquemàtic… cosa que fa farragosa la seva lectura.
Més enllà d’afinar sobre com ens arriben i com se’ns en van els diners,
creiem que és educatiu que sovint es passin comptes d’una realitat que
és de tots. Informar, explicar, parlar-ne és un deure per part de la
parròquia com ho és per part dels fidels la seva col·laboració pel bon
funcionament.
És bo que hagin sortit plegats els resums de Càritas i la parròquia.
Queda clar que no es barregen els dos conceptes: encara que Càritas és
de l’Església, el que es dona per aquesta finalitat va a parar a l’ajuda als
necessitats. El NIF de Càritas és distint del NIF de la parròquia.
En el resum de Càritas, en el que fa referència al Rebost o distribució
d’aliments, es constata l’aportació de l’Ajuntament, com a primer
responsable d’ajudar als necessitats, però també es veu com es
complementa amb l’aportació de les parròquies i particulars. Cal recordar
la caixeta de Càritas al costat del Sant Crist. Gràcies als qui quasi
setmanalment hi feu la vostra aportació!
Sobre la marxa de l’economia parroquial, ja sabeu que estem passant
per moments difícils: es gasta més que no pas es recull. Passa a moltes
parròquies, però això no és cap consol. Ens haurem d’apretar el cinturó,
però potser també se’ns demana més implicació per part nostre.
Mn. Anton Roca

 MISSES DIES FEINERS A PARTIR D’AQUESTA SETMANA
A partir d’aquesta setmana i durant tot el mes d’agost se suprimeix
la missa de les 8h. del matí dels dies feiners. La missa diària serà
a les 20h. L’església s’obrirà a les 9 del matí.
 VIATGE DE LA PARRÒQUIA: LONDRES, OXFORD,
CANTERBURY...
Unes 23 persones participaran en aquesta excursió. Serà del 26 al
31 d’agost. Amb avió Barcelona-Londres (anada i tornada) i amb
autocar la resta de l’excursió. Sortirem del Centre Comercial la
Vailet (costat McDonalds): presentació 9:15 i sortida a les 9:30h.
 COLÒNIES I CAMPAMENTS ESTIU 2019
Un any més, l’Esplai Flor de Neu, arrenquen les seves colònies i
campaments, de l’1 al 10 d’agost. Els hi desitgem uns dies plens
de bona convivència i companyerisme, d’alegria i festa als infants i
adolescents que gaudiran de les colònies i campaments. També
pels monitors que aniran al davant d’aquestes activitats en el temps
de lleure. Bon treball i bones vacances!
•
•
•
•

Grups d’infantil (Guilles, Sukes, Pikes i Espies):
Colònies al Castell de l’Areny (Berguedà), a la casa de
colònies Flor de Neu.
Grup Socarrels: Campaments i Ruta per la Costa
Brava, des de l’Escala fins a Calella de Palafrugell,
alternant la ruta amb el descans i les activitats.
Grup Arrels: Campaments i Ruta pel País Basc, des de
Gaztelugatxe fins a Sant Sebastià. A Vitòria hi passaran
els darrers dies fent activitats més relaxants.
Grup Som-hi (pre-monitors): Campaments i Ruta
per Holanda, des d’Amsterdam, passant per Utrecht,
Rotterdam, La Haia i tornant a Amsterdam.

 VACANCES DEL FULL VIDA PARROQUIAL
Durant els 4 diumenges d’agost i el primer de setembre, aquest
Full no s’editarà. Les Intencions de Missa, així com si s’escaigués
alguna informació important, es posaran en les cartelleres del
cancell i entrades a l’església. També el Full Dominical queda
reduït a les lectures bíbliques dels quatre diumenges d’agost. Va
bé tenir-lo per preparar-se per la litúrgia dominical.

 SANT ROC: PRIMER DIUMENGE DE SETEMBRE, DIA 1.
Enguany no es fa l’Aplec, sinó que en la missa de les 12:30h. de la
parròquia, farem memòria del Sant i implorarem la seva
intercessió, essent fidels al Vot de Poble.
 NOCES D’ARGENT MATRIMONIALS
Aquest dissabte, dia 27, han celebrat el 25è. aniversari del seu
casament en Josep Sagristà Cartañà i Sònia Mallol Martínez. Els
felicitem i preguem per ells!
 SOPAR DE CATEQUISTES, AQUEST DILLUNS, DIA 29, 21h.
Per compartir els cursets fets, la companyia, les vacances...

EXTREMA DRETA I RELIGIÓ
Us he de confessar, com a cristià convençut que sóc, que les imatges
més estimulants i gratificants que he vist aquesta setmana en els mitjans
informatius són les d’un frares i unes monges arrestats i emmanillats per
la policia als Estats Units. Perquè?
Considero que un dels problemes polítics i socials més greus i
inquietants dels darrers temps al món occidental és el creixement sembla que imparable- dels partits d’extrema dreta. Em preocupa com a
creient perquè vénen equipats amb una forta càrrega de feixisme,
autoritarisme, racisme i xenofòbia, i s’aprofiten de les pors i del desencís
que estan provocant els partits tradicionals per anar guanyant terreny.
Però encara hi ha una cosa que trobo més inquietant, i és el fet que
aquests partits polítics es presentin de vegades amb la religió com a
distintiu, es venguin a ells mateixos com a garants dels valors tradicionals
de la religió. En definitiva, que s’aprofitin de la religió per anar-se
imposant.
Ho trobo lamentable perquè pot ser que aquests partits connectin
amb alguns aspectes accidentals de la fe cristiana, però hi estan a les
antípodes pel que fa al que és substancial, al nucli de la fe.
M’ha agradat veure les imatges de frares i monges arrestats perquè
protestaven contra una política d’extrema dreta que comporta el
maltractament als refugiats de la frontera mexicana, perquè protestaven
contra les vexacions a dones i a nens, contra una política discriminatòria
envers els menys afavorits. Aquestes imatges col·loquen l’església on
hauria de ser sempre, en el compromís amb els desheretats, en el
seguiment de l’exemple del bon samarità.
Joan Ferrés i Prats

