INTENCIONS DE PREGÀRIA EN LES MISSES
Dissabte dia 5.- Témpores d’acció de gràcies i de petició.
Matí.- No hi ha missa.
16h: Missa inici de curs esplai.Vespre (festiva).- Família Torredemer Roig. Conxita Casas i Anton
Galofré./ Julià Ferrés, Isabel Biscarri i filla Anna./ Pere Torres Rusinés (14
aniv.) i família.
Diumenge dia 6.- DIUMENGE 27 DE DURANT L’ANY.
9h.- Miquel Via.
12:30h.-PRIMERA MISSA DE MN. JORDI MONDRAGON BRICULLÉ.
Agustí Castells-Montserrat Roca./Miquel Reverter Estrada.
11h matí a Sant Roc.- Per la Feligresia.
Dilluns dia 7 .- Mare de Déu del Roser
Vespre.- Pere Castells Costa
Rosario Sánchez
Dimarts dia 8.- Sant Demetri, màrtir
Matí.- Difunts Família Badosa Ruestas.
Vespre.- Enric Perals Aymerich
Dimecres dia 9.- Sant Dionís, màrtir
Matí.-Missa
Vespre.- Difunts família Casanovas Tuset
Dijous dia 10.- Sant Tomàs de Villanueva
Matí.- Missa
Vespre.- Missa
Divendres dia 11.- Sant Joan XXIII, papa.
Matí.Missa
Vespre.- Clara Oviedo (1r. aniversario)
Dissabte dia 12.- Mare de Déu del Pilar
Matí, a les 12h.-Missa.
Vespre (festiva).- Difunts família Mèlich-Oriol./ Família Ferrés Galofré/
Mercè Noelle i pares.
Germans Mª Teresa i Vicenç Berenguer López.
Pilar Pérez.
Diumenge dia 13.- DIUMENGE XXVIII DE DURANT L’ANY
9h.-Família Planas Tuset./ Antoni Sanromà Parellada
12:00h.- MISSA A L’ERMITA DEL REMEI
12:30h.-Missa
11h matí a Sant Roc.- Per la Feligresia.
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A REVEURE, JORDI... I BENVINGUT, JOSEP!
La vida està feta de comiats i benvingudes. Uns neixen i d’altres
moren, uns se’n van, d’altres vénen... Vol dir que fem el camí de la
vida i en el seu transcurs hi ha moltes anades i vingudes. A vegades
som nosaltres els que marxem i ens toca acollir una nova realitat que
ens dona la benvinguda.
Penso amb el Jordi i el Josep: els toca dir adéu,l’un a Sant Vicenç, i
l’altre a Vilanova i la Geltrú, i els toca acollir els nous llocs que els hi
donen la benvinguda: Piera i Sant Vicenç... Això s’acostuma a
viureamb un aiguabarreig de sentiments: tristesa, records que han
omplert un bon tram de la teva vida, agraïment... Però també l’emoció
pel món nou que se’t obre davant: noves coneixences, nou treball,
nous reptes... Mn. Jordi Mondragon comença a exercir el ministeri de
prevere en un lloc nou però, ja des d’ara, estimat per a ell . En Josep
Sellarès, seminarista, comença una etapa pastoral de caps de
setmana també en un nou lloc, aquí entre nosaltres, que també ja
l’estimem i l’acollim.
Aquests relleus en les parròquies ens fan adonar que formem part
d’una família més gran, que és la diòcesi, i que hem d’estar
disponibles per donar i rebre.
Amics, gràcies de part de la parròquia pel treball fet i per la
disponibilitat a servir. Jo, particularment, i a més a més, us agraeixo la
comprensió envers la meva persona. Gràcies i disposeu!
Mn. Antoni Roca

ACTIVITATS
 DIUMENGE VINENT, DIA 13:
FESTA DE LA MARE DE DÉU DEL REMEI
A la masia Mas Vila, al costat de l’ermita de la Mare De Déu del
Remei s’hi celebra cada any l’Eucaristia. Un any hi va el rector de
Cervelló i l’altre el de Sant Vicenç. Enguany ens toca a nosaltres. La
missa serà a les 12:00h. Esperem que molts també us animeu a
fer-vos-hi presents. La col.lecta anirà destinada a Càritas Sant
Vicenç.
 DISSABTE VINENT, DIA 12:
FESTA DE LA MARE DE DÉU DEL PILAR
Missa a les 12 del migdia.
A la tarda, a les 20 h. missa de vigília del diumenge.


BAPTISMES, AVUI, DIA 6:
Rep el Baptisme l’infant Asier García Domínguez. Que la llavor de
la fe creixi en ell. Preguem per ell i la seva família.

 DILLUNS, DIA 7: MARE DE DÉU DEL ROSER
El Roser i el Rosari
A la nostra parròquia es passa cada dia el sant Rosari a
dos quarts de vuit del vespre, de dilluns a dissabte, a la capella
del Santíssim. En ella hi ha una icona dedicada a la Mare de Déu,
en actitud de pregària. Pot inspirar la nostra pregària: que
intercedeixi per nosaltres prop del seu fill Jesucrist: “Pregueu per
nosaltres, pecadors, ara i en l’hora de la nostra mort”. Avui és un
bon dia per recordar-ho i oferir-ho als qui busquen poder fer una
pregària senzilla, contemplant Maria unida als misteris de la
nostra salvació.
Existeixen des de molt antic els Goigs a la Mare de Déu del
Roser. Ens ells es canten els goigs dels misteris que són com les
roses del Roser. El Roser que Déu plantà en Maria és el Crist que
va donant el seu “perfum” salvador a través de les “roses” dels
misteris que va desgranant el rosari.
El rosari és una pràctica devocional originada al segle XII i
escampada pels cistercencs, que consistia a resar cent cinquanta
avemaries en record dels cent cinquanta salms; per això
s’anomenà també el saltiri de Maria.

Al segle XIII la reprengué i estructurà sant Domènec
afegint-li la contemplació dels misteris o episodis de la vida de
Crist i de la Mare de Déu.
El mes d’octubre popularment és el mes dedicat al rosari.
Els pares dominicans foren els propagadors d’aquesta devoció,
que es feu molt popular en tota la cristiandat. L’any 2002, el papa
Joan Pau II afegí cinc denes més al rosari, els misteris de Llum,
que corresponen a la vida pública de Jesús des del baptisme fins
a la passió; el dia reservat per a aquests misteris és el dijous.
 NOCES D’OR MATRIMONIALS: Felicitem els esposos Jaume
Masana i Anna Maria Matas en el 50è. aniversari del seu
matrimoni.

UNA LLIÇÓ DE FE
Formo part d’una generació de creients que encara podem cantar
amb coherència a l’Església aquella vella cançó Deu-me la fe dels meus
pares. Cada vegada seran menys els cristians que podran fer-ho, perquè
cada vegada n’hi haurà més que hauran rebut la fe en un entorn que no
serà la família.
Entre les moltes coses que em varen ensenyar els meus pares en
l’àmbit de la fe n’hi ha una que em retorna de tant en tant i que no em
deixa d’inquietar. Té a veure amb un dels amics del meu pare. De
vegades li comentava que aquella persona em cridava l’atenció perquè
era molt generosa, molt atenta, sempre abocada a fer feliços els altres.
El pare ho corroborava, afegint tot seguit: «I és una lliçó per a nosaltres,
els creients i practicants, perquè aquesta persona no és practicant».
Recordo la lliçó perquè al llarg dels anys he trobat a la feina i a la
vida social alguns exemples similars. És una paradoxa. Els creients ens
apleguem a l’església de manera regular per compartir la fe en Jesús, per
celebrar-la i alimentar-la. I no parem de recordar-nos els compromisos
que tenim com a cristians. Però a fora dels murs de les esglésies, sense
participar a les celebracions, hi ha persones que ens donen volta i mitja
pel que fa al manament central de la fe, el manament de l’amor.
Ja sé que, segons l’Evangeli, el nucli de la fe no és només estimar
els altres, és estimar Déu sobre totes les coses i als altres com a
nosaltres mateixos. Però la Paraula de Déu ens recorda que si diem que
estimem Déu i no estimem als altres som uns mentiders.
Em sembla bé que un cristià tingui una llista de sants i de santes
als que resar i en els que es pugui emmirallar, però també em sembla
molt fecund com a cristià mirar a fora de l’Església, als no creients i als

no practicants: veure-hi tantes persones compromeses i que saben
estimar també m’interpel·la i em fa bé.
Joan Ferrés Prats

