Parròquia de Sant Vicenç Màrtir
INTENCIONS DE PREGÀRIA EN LES MISSES
Dissabte dia 16.- Sant Marcel·lí, papa.
Matí.- No hi ha missa.
Vespre (festiva).- Missa.
Diumenge dia 17.- II DURANT L’ANY. Sant Antoni, abat.
9h.- Família Planas-Tuset.
12h.- En acció de gràcies.
18h.- Acció de gràcies.
11h matí a Sant Roc.- Per la Feligresia.
Dilluns dia 18.- Santa Prisca, màrtir.
Vespre.- Rosa Maria Sabadell Masip, 24è aniv.
Dimarts dia 19.- Sant Canut, rei de Dinamarca.
Matí.- Maria Berenguer.
Vespre- Funeral Mariano Teodoro Marin, jove de 22 anys.
Dimecres dia 20.- Sant Sebastià, màrtir.
Matí.- Missa.
Vespre- Enric Perals Aymerich / Sebastià Esteve Martí / esposos Josep
Buscà i esposa Julia / Montserrat Riera Ferrés / Antonio Pastor Capmany.
Dijous dia 21.- Sant Fructuós, bisbe de Tarragona i diaques Auguri i Eulogi.
Matí.- Missa.
Vespre.- Antonio Garcia Soto / Manuel Reyes / Manuel Reyes (fill) / Manuel
Gómez.
Divendres dia 22.- Sant Vicenç, màrtir.
MISSA FESTA MAJOR (11h.).- Vicenç Ferrés / Jaume Martí / Vicenç Caparà
esposa Maria i fill Jaume / Vicenç Marcè Prats / Mercè Agut Daví i espòs,
2n aniv. / Vicenç Tuset i esposa Teresa Sanauja / Vicenta Cuyàs Romagosa /
Vicenç Parés Cuyàs (mare i fill) / Vicenta Font Oriol / Vicenç Perals Nicolau,
esposa i fill.
Dissabte dia 23.- Sant Ildelfons.
Matí.- No hi ha missa.
Vespre (festiva).- Antonio Ferrés, esposa Eulàlia Capdevila / Joan Rusinés
i Montserrat Prats. PER TOTS ELS DIFUNTS MORTS DES DEL DIA DE TOTS
SANTS FINS A LA FESTA MAJOR D’HIVERN.
Diumenge dia 24.- III DURANT L’ANY. Sant Francesc de Sales.
9h.- Antonio i Encarnación / Concepció Ferrés / Salvador Roig Cuyàs.
12h.- Jaume Sàbat, 31è aniv. / Elvira Costa i Enric Aymerich / família SanouSarri / Isidre Prats.
18h.- Joan Marcè i Rigol.
11h matí a Sant Roc.- Per la Feligresia.
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¿VENÇUTS O VENCEDORS?
Estem de festa! Cada 22 de gener se’ns convoca a mirar enrere amb
goig i contemplar les nostres arrels cristianes i, encara més, anar a la
Font que ha regat i rega aquest arbre ufanós que és la nostra parròquia
de St. Vicenç màrtir.
Vet aquí la festa que ens parla d’un diaca i màrtir que porta el nom de
vencedor: Vicenç. Un vencedor en tot, diu St. Agustí: “Quin espectacle,

el que hem presentat amb els ulls de la fe! El màrtir St. Vicenç, vencedor
en tot. Vencé en les paraules, en els turments, en la confessió de la fe,
en la tribulació; vencé abrusat pel foc, llançat al mar; en el suplici; vencé
fins i tot després de morir…”
Però també una festa que ens parla d’un poble d’una llarga història de
més de mil anys, i d’una parròquia que s’ha afaiçonat sota el guiatge
d’aquest diaca i mártir.
Però no n’hi ha prou amb mirar enrere. Sant Vicenç fa més de 1.700
anys que va morir i visqué en unes situacions ben diferents a les nostres.
Ens queda lluny i el que tenim més a la vora són els problemes de cada
dia: ¿ens en sortirem? ¿Quin missatge ens diu aquest “vencedor” quan
sovint ens venç el desànim, la decepció, o l’anar tirant…?
Avui, entre nosaltres, calen cristians i comunitats cristianes que
superin la temptació del desànim i tancament. Acceptem bonament la
nostra pobresa, ser gerres de terrissa, però no pas buides sinó plenes
de fe. Com diu l’Escriptura: em sento ple de fe, i per això he parlat. Que
aquesta pugui ser la nostra vivència i la de la nostra comunitat

parroquial. Una Església que parla, des de la comprensió i la misericòrdia,
que dialoga, que escolta, que està atenta a les situacions de les
persones, que testimonia, que té un gran missatge a dir i una tasca a fer
al nostre món. Que també pugui dir la parròquia de St. Vicenç màrtir de
St. Vicenç dels Horts: "Em sento plena de fe, i per això he parlat".
Un dia bonic, aquest de la Festa Major, per donar gràcies a Déu per
tants testimonis cristians del nostre poble que, plens de fe, com St.
Vicenç, han deixat petjada en la nostra vida i en la nostra ruta, alguns ja
difunts i d’altres encara vivents que són com torxes enceses que
il.luminen i ens fan sentir, també avui, el goig de l’Evangeli.
Mn. Anton Roca

DIVENDRES, DIA 22:
SANT VICENÇ MÀRTIR, TITULAR DE LA PARRÒQUIA.
MISSA SOLEMNE a les 11 del matí, concelebrada pels mossens
assistents. Presidirà el Sr. Rector i Arxiprest, i predicarà l’homilia el Dr.
Daniel Palau, rector de les parròquies de Corbera i profesor de la Facultat
de teologia de Catalunya.
Agraïm a l’Orfeó Vicentí la seva participació.
ENS HA DEIXAT...
VICENTA Font Oriol, de 94 anys. Les exèquies seran aquest diumenge
a Barcelona. La missa funeral a la nostra parròquia serà dimecres, 3 de
febrer, a les 8 del vespre. Al Cel sigui.
JORNADA MUNDIAL DE LA JOVENTUT A CRACÒVIA
El passat mes de desembre es van obrir les inscripcions per participar de
la JMJ (Jornada Mundial de la Joventut), al mes de juliol a Cracòvia. Des
de les delegacions de joventut de les diòcesis catalanes s'està animant a
tots els joves de les parròquies a participar-hi, a partir dels 16 anys; és
per això, que des de la nostra parròquia també ho fem: si hi ha algú que
hi estigués interessat que ho comuniqui a Mn. Anton o al Jordi
(seminarista) per rebre més informació per tal de poder participar
d’aquesta experiència enriquidora. El missatge del papa Francesc adreçat
a tots els joves, en aquesta XXXI edició de la JMJ, conclou així: “Porteu

la flama de l’amor misericordiós de Crist als ambients de la vostra vida
quotidiana i fins als confins de la terra. En aquesta missió, jo us
acompanyo amb els meus millors desitjos i la meva pregària, us

encomano a tots a la Mare de Déu, Mare de Misericòrdia, en aquest últim
tram del camí de preparació espiritual cap a la propera JMJ de Cracòvia,
i us beneeixo de tot cor”.

DEPRESSIONS
A Espanya hi ha actualment tres milions de persones afectades per una
depressió. Segons l’OMS, a tot el món n’hi ha més de 340 milions. En pateix un
15% de la població occidental. I la xifra creix any rere any. És una malaltia
preocupant: provoca vuit-cents suïcidis diaris.
A l’occident la possibilitat que un infant, jove o adult jove pateixi una
depressió greu és tres vegades més alta que fa deu anys. L’OMS considera que
serà la segona causa de pèrdua d’anys de vida saludable l’any 2020.
Pot semblar que la causa de la depressió és l’aparició de problemes molt
greus, però no és exactament així. On hi ha problemes més greus és en el
Tercer Món, on milions de persones no disposen ni del mínim per a la
subsistència, però les depressions i els suïcidis es produeixen sobretot en els
països més desenvolupats.
Per què aquesta malaltia s’incrementi sobretot en els països en els que hi
ha més progrés i benestar? És un tema complex i no vull ser simplista. Cada cas
és diferent i mereix una atenció específica. Sociològicament parlant, però, en
un món superdesenvolupat les promeses de felicitat estan suposadament tant
a l’abast de tothom que davant les adversitats les frustracions acaben resultant
insuportables.
Diguem que en el Tercer Món les persones tenen molt clar que els toca
patir i lluitar per la supervivència, sense cap garantia que se’n puguin sortir,
mentre que nosaltres vivim convençuts que tenim dret a ser feliços i a ser-ho
del tot i ara mateix, i així ens van les coses quan descobrim que la realitat no
s’adapta als nostres somnis. Potser és el moment de recordar la vella pregària
de sant Agustí: “Ens heu fet per a Vós, Senyor, i el nostre cor no estarà joiós
fins que no descansi en Vós”.
Joan Ferrés Prats
BONA FESTA MAJOR!
PER MOLTS ANYS, POBLE DE SANT VICENÇ!
Felicitem els nombrosos Vicençs i Vicentes del nostre poble, el Col·legi
Sant Vicenç: endavant amb la seva tasca educativa, la Societat Cultural
La Vicentina i tantes entitats i grups que porteu el nom de Sant Vicenç!

