Parròquia de Sant Vicenç Màrtir

INTENCIONS DE PREGÀRIA EN LES MISSES
Dissabte dia 7.- Sant Albí, bisbe i Santa Regina, verge i màrtir.
Matí.- No hi ha missa.
Vespre (festiva).- Família Torredemer Roig
Miquel Massana i Conxita Casas.
Diumenge dia 8.- DIUMENGE 23 DE DURANT L’ANY.
Naixement de la Benaurada Verge Maria.
9h.- Família Planas-Tuset.
Difunts Font-Parés i Pastor-Font.
12:30h.- Acció de gràcies per les Noces d’Or d’Agustí Castells i Roser Font.
11h matí a Sant Roc.- Per la Feligresia.
Dilluns dia 9.- Mare de Déu del Claustre i Sant Pere Claver, prevere.
Vespre.- Joaquim Llopart Guilera.
Família Prat-Salvans.
Difunts família Font-Pastor.
Esposos Carme Poch Prats (1r. aniv.) i Josep Archs Graells.
Dimarts dia 10.- Sant Nicolau de Tolentino, prevere agustinià.
Mat.- Missa.
Vespre.- Encarnació Rovira (10è. aniversari)
Dimecres dia 11.- Beat Bonaventura Gran, religiós franciscà.
Matí, a les 9h.- Missa.
Vespre.- No hi ha missa.
Dijous dia 12.- El Santíssim Nom de Maria.
Matí.- Missa.
Vespre.- Missa.
Divendres dia 13.- Sant Joan Crisòstom, bisbe i doctor de l’Església.
Matí.- Missa.
Vespre.- Francisco Esteban Casares.
Dissabte dia 14.- Exaltació de la Santa Creu i sant Cebrià, bisbe i màrtir.
Matí.- No hi ha missa.
Vespre (festiva).- Dolores Prats i Josep Ferrés / Cenobia Habas.
Diumenge dia 15.- DIUMENGE 24 DE DURANT L’ANY.
Mare de Déu dels Dolors.
9h.- Dolores Fumadó Siñol.
Josep Mª Aymerich Costa.
12:30h.- Missa.
11h matí a Sant Roc.- Per la Feligresia.
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MIRANT ENRERE I MIRANT ENDAVANT
No sé si és la notícia més important d’aquest estiu, si més no és la que està
en boca de tothom és la calor d’aquest estiu . Hem arribat a fregar els 40
graus! Poca pluja i quan ho ha fet ha estat a bots i barrals. També hem tingut
focs a casa nostra, a la Ribera d’Ebre. Grans extensions de foc a L’Amazona.
Sibèria, Alaska i l'Àfrica central també pateixen el flagell del foc. Les pràctiques
agrícoles i la mala gestió política, en són l'origen de molts d’ells. El planeta es
deteriora, i nosaltres amb ell.
Un estiu on els abusos sexuals, violacions, assassinats per la violència
masclista, baralles, apunyalaments... han saltat a les primeres pàgines de les
notícies. No anem bé. El poc respecte a la vida humana, els amors que tan de
pressa es converteixen en odis, l’abús per passions incontrolades... En
definitiva un món molt violent tot i omplir-nos la boca de pau i de noviolència... Tot plegat hauria de servir-nos per reafirmar-nos en el camí de
l’Evangeli, com un camí de pau, d’amor, de perdó, de respecte... Val la pena
construir en aquesta direcció, val la pena educar joves i infants en aquesta
direcció.
Ara mirem endavant: un curs nou! Ens hi esperen trifulgues i no poques
tensions. Però també se’ns proposa una oportunitat per créixer com a persones
i com a cristians. Sabrem descobrir les crides de Déu a treballar pel seu Regne
i estar disponibles per a fer-ho?

Mn. Anton Roca

DEMÀ DILLUNS:
ESPAI DE PREGÀRIA A ¼ DE 8 DEL VESPRE

 DEFUNCIONS
. 26 de juliol: Joaquim Llopart Guilera, a l’edat de 77 anys.
. 29 de juliol: Carmen Duque Pérez, a l’edat de 64 anys.
. 12 d’agost: Magdalena León Campderrós, a l’edat de 97 anys.
. 18 d’agost: Josefa Parrilla Corral, a l’edat de 93 anys.
. 29 d’agost: Maria Dolores Pujadas Olivé, a l’edat de 97 anys.
Descansin en la pau del Senyor.
 CASAMENT AQUEST SETEMBRE
Es casen properament en Manuel Gutiérrez Aranda, fill de Molins i
veí d’aquí, i Maria Rosa Capdevila Moreno, filla i veïna de Sant Vicenç
dels Horts. Els felicitem i preguem per ells i la nova família que
formaran.
 ORDENACIÓ PRESBITERAL DE MN. JORDI MONDRAGON
• Falten 15 dies per a l’ordenació sacerdotal de Mn. Jordi. Serà el
diumenge 22 de setembre, a les 18h. a l’Església Catedral de Sant
Feliu de Llobregat, amb un altre company seu: Mn. Javier Ojeda.
Acabada la celebració hi haurà un pica-pica al lloc indicat.
• També està a disposició l’autocar per anar a Sant Feliu: sortirà de
La Vailet (al costat del McDonald’s) a les 5 de la tarda. Preu: 7 €.
• S’està duent a terme la recollida de diners per l’obsequi
d’ordenació: la casulla blanca d’ordenació, triada per ell mateix i
el que sobri pel que ell disposi.
• El diumenge, dia 6 d’octubre, a la missa de les 12:30h. celebrarà
la seva primera missa a la nostra parròquia i s’acomiadarà de
nosaltres, ja que exercirà com a vicari de Santa Maria de Piera i
pobles de l’entorn.
 EXALTACIÓ DE LA SANTA CREU,
FESTA DELS PORTANTS DEL SANT CRIST
És dissabte vinent, dia 14. Ho celebrarem a la missa de les 20h. A la
sortida, petit piscolabis patrocinat pels mateixos Portants.
 REUNIONS SETMANALS:
DILLUNS , A LES 21 H.: Consell d’economia
DIJOUS, A LES 21 H: Consell pastoral parroquial
 ROMERIA A MONTSERRAT: AUTOCAR I DINAR DIA 29
Està oberta la inscripció. Els preus són com l’any passat i inclouen
l’almoina que es fa a la Basílica: autocar: 20 €. Dinar: 21 €.

 CATEQUESI INFANTIL I DE CONFIRMACIÓ
Les inscripcions tindran lloc els dimecres 18 i 25 de setembre, de 5 a
7 de la tarda, al Casal Parroquial.
La reunió de catequistes serà el 19 de setembre a les 21h.
 DIMECRES, LA DIADA: Una única missa a les 9 del matí.
 L’ENHORABONA PER LES NOCES D’OR MATRIMONIALS
Felicitem l’Agustí Castells i la seva esposa Roser Font que avui celebren
els 50 anys del seu casament. Els acompanyem en la seva acció de
gràcies.

NO TINC TEMPS
Per mi l’inici d’un nou curs, d’una nova temporada ve a ser com l’inici d’un
nou any: una invitació a reflexionar sobre el temps, a avaluar com l’utilitzo, a
fer propòsits d’esmena sobre aquelles realitats a les que crec que hauria de
dedicar més temps del que els dedico.
Aquests dies, a més de l’inici del curs, també m’ha empès a pensar en el
temps el fet que he hagut de viure l’experiència d’una mort sobtada en una
família amiga (la mort obliga a pensar en la vida i en la dedicació del temps).
I encara m’hi ha empès més el fet casual que, tornant del funeral, vaig topar
amb una cita sobre el temps, una cita d’Alexandre R. Vinet, un teòleg suís del
segle XIX: «El temps no es composa només d’hores i minuts. També d’amor.
Tenim poc temps quan tenim poc amor».
Li he donat moltes voltes i trobo que és una cita meravellosa. I provocadora.
Serveix per desemmascarar les nostres mancances i contradiccions. Sempre
trobem temps per a allò que realment estimem. I a l’inrevés. Més enllà dels
horaris de feina -que estem obligats a complir-, el temps és un bon termòmetre
per detectar quines són les nostres febres. Podríem parafrasejar el vell refrany
i dir: «Digues per a què tens temps i et diré què estimes».
Mirant-ho des de la perspectiva de la fe, jo em puc dir a mi mateix que
estimo molt a Déu, però si no trobo prou temps per a la pregària, és senyal
que no l’estimo prou. Jo em puc dir que estimo molt els altres, però si no trobo
temps per atendre’ls en les seves necessitats és senyal que m’estic enganyant.
Segur que durant aquest nou curs que ara comença diré moltes més vegades
de les que voldria: «És que no tinc temps!» Ara em sento obligat a revisar
aquesta excusa a la llum de la cita de Vinet: «El temps és fet d’amor».

Joan Ferrés i Prats

