Parròquia de Sant Vicenç Màrtir

INTENCIONS DE PREGÀRIA EN LES MISSES
Dissabte dia 8.- Sant Jeroni Emilià, prevere fundador dels Somascos.
Matí.- No hi ha missa.
Vespre (festiva), 20 h.- Missa
Diumenge dia 9.- DIUMENGE Vè. DE DURANT L’ANY
9 h.- Difunts família Planas Tuset
12:30 h.- Eleuteri Termes (4t. aniv.) i Sebastià Serra.
Francisco Sanou i família
Francesc Sàbat Munné (13 aniv.)
Esposos Miquel i Pepeta, Joan i Teresina
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11h A Sant Roc.- Celebració dominical amb diaca, en absència de prevere.
Dilluns dia 10 .- Santa Escolàstica, germana de Sant Benet
Vespre, 20 h.- Difunts família Prat Salvans
Dimarts dia 11.- Mare de Déu de Lourdes
Matí, 8 h.- Enric Perals Aymerich
Vespre, 20 h..- Esposos Quimeta Font i Pau Ferrés.
Esposos Antonio Pagán i Paula Boloix i néta Núria.
Dimecres dia 12.- Santa Eulàlia de Barcelona
Matí, 8 h.- Josefina Munné Rigol
Vespre, 20 h..- Eulàlia Font (sant) i espòs Joan
Dijous dia 13.- Sant Benigne, màrtir
Matí, 8 h.- Missa
Vespre, 20 h..- Missa
Divendres dia 14.- Sant Ciril i Sant Metodi, patrons d’Europa. Sant Valentí
Matí, 8 h.- Missa.
Vespre, 20 h..- Missa
Dissabte dia 15.- Sant Claudi de la Columbière. Sant Faustí màrtir.
Matí.- No hi ha missa.
Vespre (festiva), 20 h..- Josep M. Aymerich i família.
Esposos Josep Sagristà i Agustina Cartañà.
Esposos Josep Granollers i Teresa Camps.
Diumenge dia 16.- DIUMENGE VIè. DE DURANT L’ANY
9 h.- Jaume Presas Gil
12:30 h.- Anna Via, Joan Valls, Pepi Munné (Difunts Capelletes Maria
Auxiliadora)./ Magdalena Ferrés Aymerich (9è. aniversari).
Martí Roig Roig (9è. aniversari)
11 h. a Sant Roc.- Celebració dominical amb diaca, en absència de prevere.

Diumenge Vè de durant l’any.
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SABER PASSAR EL SEDÀS
Quan analitzem la nostra societat i ho fem fixant-nos en la situació
religiosa actual, podem arribar a conclusions força decebedores: El
nostre món occidental pateix una gran secularització, és a dir,
s’acostuma a viure sense cap referència religiosa i, en tot cas, Déu és
tancat amb pany i clau en l’esfera més privada de la persona. També es
parla, és clar, de descristianització, i creiem que no és cap exageració.
¿Ens trobem, ja fa temps, al final de l’Europa cristiana? ¿Caminem cap
a l’Europa només de l’Euro, l’Europa de les finances, dels mercaders,
dels guanys, del turisme, i també només dels propis interessos que
porten a un estat d’ànim que deriva vers l’euro-escepticisme? ¿estarem
construint una Europa sense ànima? Són qüestions que fan pensar.
Cal la mirada realista, lúcida, sobre la nostra realitat, sobre com
anem edificant la nostra societat. Però per fosc que aparegués el
panorama, alerta amb les conclusions catastrofistes. El camp mai no és,
només, ple de jull. Pot ser que només vegem les males herbes, però
l’Evangeli ens assegura que hi ha bon gra sembrat, encara que no el
copsem a primer cop d’ull. Per això convé que passem el sedàs, que és
tant com dir: examinem curosament i trobarem moltes realitats ben
positives que se’ns havien escapat per culpa d’una mirada massa ràpida.
Passem, doncs, el sedàs a la nostra realitat més petita i pròxima,
i trobarem perles. Hi són en les nostres realitats cristianes, en la
celebració dominical, el testimoni de molts cristians, gent de pregària,

els qui tenen un esperit de servei, els qui la fe els porta a viure la
caritat...
Les nostres parròquies també acusen el moment present: passemhi el sedàs per a redescobrir-hi la gent que viu la fe i la celebra.
Descobrirem gent que cerca i gent que torna, buscant un caliu perdut, i
els qui van avivant la seva fe; els qui fidelment i sense grans estímuls
exteriors van fent el seu treball d’acolliment, de catequesi; els pares -ni
que siguin pocs- que tenen interès per la fe dels seus fills, la parella que
s’acosta a l’Església, el jove que es vol confirmar...
Un sedàs ben peculiar aquest que detecti allò que sovint passa
desapercebut als nostres ulls, però com digué Antoine de Saint-Exupéry
en El Petit Príncep: “allò més important en la vida és, sovint, invisible als
nostres ulls”.

 ARA FA 10 ANYS!!!
Ara fa 10 anys que el full Parroquial es "penja" a la pàgina web
www.vidaparroquial.cat
Ens alegra poder disposar d'aquest mitjà per fer difusió del que fa la
Parròquia de Sant Vicenç mr.
Com a dada interessant constatar que a data 1 de febrer de 2020
s'ha "visitat" aquesta pàgina web 101147 vegades.
GRÀCIES!


DIMARTS, DIA 11: LA MARE DE DÉU DE LOURDES
DIA DEL MALALT: record i pregària per ells, acompanyar-los en la
soledat ... Felicitar i animar els membres de la Hospitalitat de la Mare
de Déu de Lourdes de la nostra parròquia en la seva tasca humanitària
i espiritual en favor dels malalts, tant durant l’any com sobretot durant
l’organització i estada a Lourdes en la peregrinació anual que enguany
serà del25 al 29 de juny.

 ACOLLIDORS DE PROMESOS
Tenen reunió el proper dimarts, dia 11, a les 20 h. Ells van al davant
dels cursets prematrimonials que s’organitzen a nivell d’arxiprestat: són
cinc matrimonis (4 de Sant Vicenç i un de Cervelló). Estan programats
per a aquest curs tres cursets. S’està fent el primer (matins dels
diumenges 2 i 9 de febrer) amb una participació de 9 parelles.
 AVUI, COL·LECTA EXTRA DE MANS UNIDES
CONTRA LA FAM EN EL MÓN

 L’ESPLAI ORGANITZA EL SOPAR SOLIDARI:
Organitzat pel grup juvenil Socarrels, de l’esplai Flor de Neu, per dissabte
vinent, 15 de febrer, a les 21h. al Centre Catòlic.
Projecte: “Rossinyol”. Serveix per fomentar l’autonomia i la ciutadania
plena, de joves i adults en risc d’exclusió social per generar un canvi a la
societat.
Inscripcions pel sopar: a l’església (aquest dissabte, després de la missa
de 20h.). Diumenge dia 9 després de missa de 9h. i 12:30h.
 DEMÀ DILLUNS, DIA 10: Espai de pregària a ¼ de 8 del vespre:
Preguem pels malalts a la vigília de la Mare de Déu de Lourdes.
Exposició del Santíssim i Missa a les 20h.

TERCER MÓN I MANS UNIDES
El concepte Tercer Món va ser encunyat l’any 1952 per l’economista
francès Alfred Sauvy per designar aquells països que no pertanyien a cap
dels dos blocs enfrontats llavors per la guerra freda: no formaven part ni
del bloc de països desenvolupats, liderats pels Estats Units, ni del dels
països socialistes, liderats per la URSS.
Avui es considera Primer Món als països amb uns índexs molt alts
de desenvolupament. Es designa com a Segon Món als països amb
economies emergents, països en vies de desenvolupament. El Tercer Món
és format pels països amb els pitjors índexs de desenvolupament, tocats
per la pobresa, la fam i l’analfabetisme. Finalment, es parla de Quart Món
per referir-se a les persones que viuen en el primer món però en condicions
de marginació, de desprotecció i de risc social.
Aquest mapa de desigualtats és força interpel·lador per a nosaltres
els cristians. A la paràbola del samarità Jesús ens va deixar clar que no
seríem jutjats per la nostra presència més o menys freqüent al Temple,
sinó pel nostre amor, sobretot per l’amor als desemparats. Estem cridats,
doncs, al compromís amb els més necessitats.
L’Església té una mà oberta al Quart Món (Càritas) i una altra oberta al
Tercer Món (Mans Unides). En el temps de Jesús només es podia ajudar a
les persones necessitades del propi entorn. Avui, en un món globalitzat,
tots som responsables de tots. Cal, doncs, repartir els esforços. Les
persones del Tercer Món només podran sortir de la misèria amb projectes
de desenvolupament com els que impulsa Mans Unides, confiant en la
nostra col·laboració.
Les col·lectes d’aquest cap de setmana són oportunitats per complir
el nostre deure com a creients, per ser solidaris, per assumir la nostra
responsabilitat de compromís social.
Joan Ferrés Prats

