INTENCIONS DE PREGÀRIA EN LES MISSES

Parròquia de Sant Vicenç Màrtir

Dissabte dia 18.- Santa Marina
Vespre (festiva), 20 h.- Eudald Sabaté Miret.
Miquel Belmonte Mesquita (6è aniversari).
Diumenge dia 19.- DIUMENGE 16 DE DURANT L’ANY.
9 h.- Carme Parés i espòs Vicenç.
12:30 h.- Roser Munné.
Antonio Costa i Magdalena Prats i família.
Dilluns dia 20.- SANTS VENUST I EXUPERANCI, COPATRONS DEL POBLE
MISSA SOLEMNE A LES 12 DEL MIGDIA
Esposos Antonio Pastor i Margarita, i Oleguer Boloix Casas./ Narciso Roget.
Dimarts dia 21.- Sant Daniel, profeta. Sant Llorenç de Brindisi, prevere i
doctor de l’Església
Matí, 9 h.- Missa
Vespre, 20 h..- Celebració de la Paraula i Comunió, amb diaca.
Dimecres dia 22.- Santa Maria Magdalena
Matí, 9 h.- Família Martí- Tuset
Vespre, 20 h..-Joaquim Prats
Dijous dia 23.- Santa Brígida, patrona d’Europa.
Matí, 9 h.- Carme Pumarola

Vespre, 20 h..- Celebració de la Paraula i Comunió, amb diaca.
Divendres dia 24.- Sant Víctor i Santa Cristina
Matí, 9 h.- Missa
Vespre, 20 h..- Funeral: Lluís Planas Llopart
Dissabte dia 25.- Sant Jaume, apòstol
Vespre (festiva), 20 h..- Jaume Tres i Termes. / Jaume Martí Alabart./
Jaume Tuset Cladelles; Jaume Tuset Berenguer./ Jaume Berenguer
Ballester./ Jaume Perals Aymerich./ Jaume Presas Gil./ Jaume Vilà Llopart./
Difunts de la Pandèmia del Covid-19. Memòria de Mn. Josep Duran i Mn.
Manel Gaset en el 84 aniversari de la mort martirial.
Diumenge dia 26.- DIUMENGE 17 DE DURANT L’ANY. Sants Joaquim i
Anna, pares de la Verge Maria.
9 h.- Esposos Joan Marcè i Pepi Munné./ Esposos Miquel Via i Dolors i filla
Mª Rosa; Joan Saperas i esposa Benita. Memòria de Mn. Josep Duran i Mn.
Manel Gaset en el 84 aniversari de la mort martirial.
12:30 h.- Joaquim Llopart (1r. aniv.) i pares; Esposos Joan Font i Montserrat
Mèlich; Isidre Prats i Maria Almirall. Memòria de Mn. Josep Duran i Mn.
Manel Gaset en el 84 aniversari de la mort martirial.
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FESTA MAJOR
I RECORD DELS NOSTRES DIFUNTS
 DEMÀ DILLUNS, DIA 20, A LES 12 H.:
MISSA DE FESTA MAJOR
VENEREM ELS SANTS VENUST I EXUPERANCI, COPATRONS.
Presidirà l’Eucaristia Mn. Antoni Roca, rector i arxipreste. Predicarà
l’homilia Mn. Ramon Bosch Vendrell, fill del poble, Delegat de Càritas
diocesana, fins ara rector de Piera i nomenat ara rector de Santa
Eulàlia d’Esparraguera i de Sant Pere de Monistrol de Montserrat.
Acompanyarà l’Orfeó Vicentí del Centre Catòlic.
Al final es veneraran les relíquies dels nostre patrons.
El Sr. Alcalde i regidors hi han estat invitats.
 JORNADA I FUNERAL DIOCESÀ EN MEMÒRIA DELS DIFUNTS
DE LA PANDÈMIA DE LA COVID-19
En totes les diòcesis, per recomanació de la Conferència episcopal
espanyola, tindrà lloc el proper 25 de juliol (dissabte)aquesta Jornada
i funeral pels difunts de la pandèmia. A la catedral de Sant Feliu el
Sr. Bisbe oficiarà l’Eucaristia a les 20 h. Es un acte que es farà a totes
les esglésies diocesanes el mateix dia 25 o el diumenge 26. Pels límits
d’aforament que tenen els nostres temples en aquesta situació de
pandèmia la participació tindrà un caràcter simbòlic. Cada parròquia
s’hi podrà unir espiritualment.

Així ho farem nosaltres a la mateixa missa de dissabte vinent, a les 8
del vespre. Pregària per ells i per tots els difunts que han mort des
de la darrera festa de Sant Vicenç màrtir.
 MISSES FUNERAL:
 Divendres, dia 24 de juliol, a les 20 h.:

+

PREGUEM PER
LLUÍS PLANAS I LLOPART,
que morí el passat 26 de març, a l’edat de 74 anys.
Nascut a Castellví de Rosanes, però durant molts anys entre
nosaltres, al costat de la bona companyia de la Roser Matas.
Recordem-lo amb la seva família i preguem per ell.
MISSA FUNERAL: DIVENDRES, 24 DE JULIOL, A LES 20 H.


Dilluns, dia 27 de juliol, a les 20 h.:

+

PREGUEM PER
ROSER MUNNÉ I RIGOL,
que morí el passat 27 de març, (fa 4 mesos) a l’edat de 89 anys.
Nascuda a Sant Vicenç, de Cal Vinater, molt coneguda entre
nosaltres pel seu treball a l’Ajuntament i la seva entrega a Càritas i
a la parròquia. Recordem-la i preguem per ella
MISSA FUNERAL: DILUNS, 27 DE JULIOL, A LES 20 H.
 CONDOLENÇA
La donem als familiars de Maria Auxili Font i Mèlich, que morí el
passat dia 11 de juliol, a l’edat de 68 anys. La missa exequial fou un
testimoni de fe i de sentit afecte envers la nostra germana i la seva
estimada família.
Descansi en la pau del Senyor.

 DIUMENGE VINENT, DIA 26:
84 aniversari de la mort martirial de Mn. Josep Duran
(rector) i Mn. Manel Gaset (vicari).
En totes les misses un record i una pregària pels qui donaren als
seus feligresos un gran testimoni de fe que encara avui estimula a
la nostra comunitat parroquial.
 DISSABTE, DIA 25, FESTA DE SANT JAUME: Missa a les 20 h.

TEMPS CONVULSOS
Des de fa uns mesos anem patint un trasbals rere l’altre. Escric
aquestes reflexions assegut davant l’ordinador en un instant en el que els
mitjans de comunicació estan traient fum.
Estic veient a la televisió notícies sobre els presos polítics en camí
cap a casa seva (l’Oriol Junqueras entre ells), celebrant per primera vegada
el tercer grau, però aquesta alegria es veu truncada per la notícia sobre els
esforços que s’estan fent des de l’àmbit polític i des del judicial per revocar
aquesta concessió.
Paral·lelament sento dir que els actes de rebuda als presos polítics
s’han hagut de suspendre a causa de l’extensió del coronavirus, i alhora
s’informa que s’estan prenent mesures més restrictives per contenir els
rebrots a Lleida, a Barcelona i a l’àrea metropolitana.
Al cap d’un moment m’entra a l’ordinador una notícia sobre els
suposats casos d’espionatge a polítics independentistes per part
d’institucions d’estat. I poc després declaracions d’uns polítics acusant-ne
uns altres, fent-los responsables de fer tard en el control del coronavirus.
Us confesso que tot plegat em comença a submergir en un estat
d’ànim perillós. No són bons temps per a la serenitat i per a la pau interior.
Precisament per això, sento la necessitat de fer pregària, de prendre
distàncies, de posar totes aquestes realitats inquietants i contradictòries
davant Déu, de cercar una mica de llum en aquests context de tenebra o,
si més no, de clarobscur.
Però també sento que la pregària m’ha de dur al compromís, que si
haig de prendre distàncies és per després reduir distàncies, que si necessito
allunyar-me de la realitat és per després apropar-m’hi una mica més.
Penso que, com a cristià, les situacions política, social, econòmica i
sanitària que estem patint m’han de fer capaç d’aquest doble moviment,
tan típic de Jesús: allunyar-me de la realitat acostant-me a Déu, i tornar a
la realitat amb la força de Déu.
Joan Ferrés Prats

