Parròquia de Sant Vicenç Màrtir

INTENCIONS DE PREGÀRIA EN LES MISSES
Dissabte dia 19.- Santa Laura, verge i màrtir.
Matí.- No hi ha missa.
Vespre (festiva).- Miquel Reverter Estrada / Dolors Pujades Olivé
(Capelletes Ma Auxiliadora) / Maria Escala i Josep Prats /
Pere Berenguer i Isabel López / Esposos Vicenç
Casasampere i Teresa Ferrés i fill Antoni.
Diumenge dia 20.– DIUMENGE XXIX DE DURANT L’ANY.
9h.- Missa.
12:30h.- Antonio Pastor i Margarita Mayor / Difunts família Mèlich-Poch i
Clajer-Caño / Isabel Albacete / Noces d’or Montserrat Mèlich i
Sebastián Clajer.
11h matí a Sant Roc.- Per la Feligresia.
Dilluns dia 21 .- Sant Hilarió, abat.
Vespre.- Missa.
Dimarts dia 22.- Santa Alòdia, verge i màrtir.
Matí.- Família Martí – Tuset.
Vespre.- Missa.
Dimecres dia 23.- Sant Joan de Capistrano, prevere.
Matí.- Missa.
Vespre.- Missa.
Dijous dia 24.- Sant Antoni Maria Claret.
Matí.- Missa.
Vespre.- Jaume Vilà Llopart.
Divendres dia 25.- Sant Bernat Calbó, bisbe.
Matí.- Missa.
Vespre.- Difunts família Sagristà – Morral.
Dissabte dia 26.- Sant Llucià, màrtir.
Matí.- No hi ha missa.
Vespre (festiva).- Missa.
Diumenge dia 27.- DIUMENGE XXX DE DURANT L’ANY.
9h.- Miquel Via i esposa Dolors / Joan Saperas i esposa Benita.
12:30h.- Eucaristia d’inici de curs de Catequesi / Joan Font i
Montserrat Mèlich / Joaquim Llopart i pares / Isidre Prats
i Maria Almirall.
11h matí a Sant Roc.- Per la Feligresia.
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DAVANT LA SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL
SUPREM
Acabem de passar una setmana marcada per la sentència sobre els presos
pels fets de la tardor de l’any 2017. Tot el que hem viscut indica la gran
sensibilitat sobre aquest tema, el pes que té sobre la nostra gent i el
desacord total d’una gran part de la societat que mostra la seva indignació
per una sentència que sona més a escarment que no pas a justa.
Si bona part el país lamenta aquesta sentència, des de Sant Vicenç ens dol
encara més pel fet que un dels condemnats és el vicentí i exalcalde Oriol
Junqueras. Tenim la seva família entre nosaltres.
Conscient de la pluralitat dels qui conformem la nostra comunitat
parroquial, i amb un gran respecte envers les opinions de tothom, no em
puc estar de mostrar el meu desgrat per la condemna i lamentar que la
judicialització d’iniciatives purament polítiques i pacífiques hagi desembocat
en una situació molt negativa per al nostre país.
Els nostres Bisbes també han deixat sentir la seva veu:

“Creiem que l’assoliment d’un recte ordre social que permeti el
desenvolupament harmònic de tota la societat necessita alguna cosa més
que l’aplicació de la llei. En el discurs d’obertura del Concili Vaticà II, el
Papa sant Joan XXIII va afirmar que «és preferible fer servir el remei de la
misericòrdia que no pas empunyar les armes de la severitat; i pensa que
no és precisament condemnant […], com cal atendre a les necessitats del
nostre temps».

Per a poder viure això, és necessari, en primer lloc, que s’apliqui la
via de la misericòrdia per tal de desactivar la tensió acumulada aquests
darrers anys i retornar a l’únic camí possible: un seriós camí de diàleg entre
els governs espanyol i català que permeti anar trobant una solució política
adequada, sabent que dialogar significa renunciar, en part, al que un
voldria per tal d’aproximar-se a l’altre i imaginar entre tots una solució
satisfactòria.”
Com diu el comunicat de la Fundació catòlica Joan Maragall -cristianisme i
cultura- “No creiem que criminalitzar i empresonar persones que han

defensat sense violència aquestes aspiracions –sense entrar a considerar
aquí el grau d’encert o desencert jurídic i pràctic de les seves diverses
actuacions– sigui una manera de construir un futur obert a l’enriquidora
pluralitat de la nostra societat, ans ben al contrari, és una enorme dificultat
afegida a la construcció d’una comunitat oberta, fraternal i lliure”.
També ens dol la deriva violenta que hem viscut aquestes nits
després de coneguda la sentència. Aquests comportaments no són
excusables i els denunciem, perquè tampoc són el camí per aplanar les
coses ni representen en absolut la voluntat pacífica de la immensa majora
que aquests dies han sortit al carrer a manifestar el seu desacord. Són una
expressió lamentable i violenta d’una situació molt tibant que demana un
tractament polític de la qüestió.
De tot plegat, fem-ne objecte de les nostres oracions.
Mn. Antoni Roca

 DIUMENGE VINENT, DIA 27, A LES 12,30 H.: MISSA
FAMILAR D’INICI DE CURS DE CATEQUESI I CONFIRMACIÓ
Joves de Confirmació, infants, pares i catequistes són convocat a
celebrar junts l’Eucaristia dominical. Participem-hi!
 CONDOLENÇA
La donem als familiars de Manel Reyes González que morí el passat
dia 16, a l’edat de 64 anys. Que descansi en pau.
També ha mort el dia 18 en Josep Mata Cartró, viudo de Rosa Sala,
a l’edat de 89 anys. Les exèquies són aquest diumenge, a les 10 del
matí. Que reposi en la pau del Senyor.


CONSELL PASTORAL PARROQUIAL
Dilluns, dia 21, a les 9 del vespre.

 CELEBRACIÓ NOCES D’OR I D’ARGENT
Com és costum a la nostra parròquia celebrem aquests aniversaris
en una celebració del diumenge. Enguany serà el primer diumenge
de desembre, dia 1 de desembre, a les 12, 30h. Cal que ho feu
saber i us apunteu.
 PARTICIPACIONS EN LA LOTERIA DE NADAL
Un any més podeu adquirir participacions en la loteria de Nadal, tant
de la nostra parròquia com de la parròquia de Sant Josep.
 Per molts anys Sebastià Clajer i Montserrat Mélich
Per les vostres Noces d’Or!

FER FRONT A L’ADVERSITAT
La ciència no para de sorprendre’m. I les casualitats de la vida tampoc.
Llegeixo en un diari que els xinesos, en col·laboració amb uns científics
holandesos, han fabricat un plàstic que es repara a si mateix. Si el parteixes,
es torna a unir tot sol només en deu minuts. També es restaura a si mateix
si el ratlles. Està dotat d’uns nano-motors moleculars que li proporcionen
una capacitat de resposta positiva a qualsevol alteració del seu estat inicial.
La notícia diu que també està en fase de desenvolupament avançat la
fabricació d’uns vidres que s’autonetegen.
El mateix dia en què llegeixo aquesta notícia trobo, també a un diari, unes
paraules del cardenal Joan Josep Omella en una homilia: «Vivim en una
societat capritxosa. Només s'accepta el que agrada, el que produeix
sensacions de plaer, i es rebutja tot el que contraria. Això ens porta gent
immadura, irritada i irritable, incapaç, per exemple, de prescindir d'un
caprici, de conviure bé amb un ancià o d'acceptar amb pau fins i tot una
lleu malaltia».
On és la coincidència? Estem progressant moltíssim pel que fa a la ciència
i molt poc pel que fa a l’humanisme. Estem aconseguint per a la matèria
unes millores que no som capaços d’assumir com a persones. La matèria
comença a ser capaç de reaccionar positivament quan els esdeveniments
de la vida l’embruten, l’esquerden o la trenquen. Nosaltres no som capaços
de tolerar la frustració, de fer front a les adversitats, de regenerar-nos quan
la vida sembla que ens vulgui posar a prova.
Aquestes consideracions són encara més interpel·ladores per mi com a
creient, perquè jo hauria de tenir encara més actiu aquest motor interior
capaç de regenerar-me a mi mateix. Sento que Déu hauria de ser per mi
aquest nano-motor interior que m’ajuda a transformar-me en els moments
d’adversitat.
Joan Ferrés Prats

