INTENCIONS DE PREGÀRIA EN LES MISSES
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 i filla Mª Auxili; Isidre Prats i Maria Almirall. Memòria de Mn. Josep
Duran i Mn. Manel Gaset en el 84 aniversari de la mort martirial.
Dilluns dia 27.- Sant Cugat, màrtir barceloní
Vespre, 20 h.- Funeral de Roser Munné i Rigol
Dimarts dia 28.- Sant Pere Poveda i Sant Víctor I.
Matí, 9 h.- Joan Campamà Costa (colla del 39)
Vespre, 20 h. Celebració de la Paraula i Comunió, amb diaca.

Dimecres dia 29.- Santa Marta, germana de Llàtzer i Maria
Matí, 9 h.- José Garcés Navarro
Vespre, 20 h.- Funeral de Josep Mª Gil Tuset.
Dijous dia 30.- Sant Pere Crisòleg . Sant Abdó i Senén, màrtirs.
Matí, 9 h.- Federico López Tabar

Vespre, 20 h.- Celebració de la Paraula i Comunió, amb diaca.
Divendres dia 31.- Sant Ignasi de Loiola, fundador de la Companyia de
Jesús (Jesuites)
Matí, 9 h.- Joan Campamà Costa (colla del 39)
Vespre, 20 h.- Funeral de Bartolomé Becerra Molero
Dissabte dia 1.- Sant Alfons Maria de Liguori, fundador dels
redemptoristes.
Vespre (festiva), 20 h.- Difunts Torredemer - Roig./ Difuntes Roser Munné
i Maria Martí (capelletes Maria Auxiliadora)
Diumenge dia 2.- DIUMENGE 18 DE DURANT L’ANY. Mare de Déu dels
Àngels.
9 h.- Dif. Família Planas Tuset
12:30 h.- Acció de gràcies a la M. De Déu dels Àngels./ Agustí Castells i
Montserrat Roca./ Lolita Belmonte Abad (3r. aniversari)
.
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BONS DIES DE DESCANS, BONES VACANCES!
 MISSES DIES FEINERS A PARTIR DE L’1 D’AGOST
A partir de la setmana primera d’agost i durant tot el mes se suprimeix
la missa de les 9h. del matí dels dies feiners. La missa diària serà a
les 20h. cada dia. L’església s’obrirà a les 9 del matí.
 COLÒNIES I CAMPAMENTS ESTIU 2020
L’Esplai Flor de Neu, arrenca les seves colònies i campaments, de l’1
al 10 d’agost; enguany, tots els grups aniran a la casa de Rocacorva
de Sallent. Els desitgem a totes i tots uns dies plens de bona
convivència, amistat i d’alegria. Bon treball i bones vacances!
 CONDOLENÇA
 Joao Paulo Da Silva Ribeiro, morí el passat dia 17, a
l’edat de 45 anys. El nostre condol a la Núria Mèlich Maymó
i la seva família. Descansi en pau!
 Maria Sans Castell, viuda de Miquel Gil, que morí el passat
dia 19, a l’edat de 93 anys. Descansi en la pau del Senyor.
Acompanyem la família en el seu dolor.
 89è. ROMIATGE A MONTSERRAT:
Del 25 al 27 de setembre de 2020
Tot està previst per tirar endavant la nostra Romeria, a no ser que
per causes sanitàries finalment no es pugui realitzar. Els interessats
per cel·les cal que es posin en contacte amb Joan Mèlich (Tel.
676872782). Sorteig per triar cel·les: 26 agost, 7 tarda a la parròquia.

 FUNERALS EN AQUESTA SETMANA

+

PREGUEM PER
ROSER MUNNÉ I RIGOL, viuda de Joan Prats Escala
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.

+

PREGUEM PER
JOSEP MARIA GIL TUSET,
que morí el passat 8 d’abril, a l’edat de 89 anys.
Amb la seva esposa Maria Dolors Boltà Font, fills i tota la seva
família el recordarem, agrairem la seva col·laboració a la parròquia
i pregarem pel seu repòs etern.
MISSA FUNERAL: DIMECRES, 29 DE JULIOL, A LES 20 H.

+

OREMOS POR
BARTOLOMÉ BECERRA MOLERO,
que murió el pasado 1 de abril a la edad de 84 años.
Le recordamos y rezamos por él.
MISSA FUNERAL: VIERNES, 31 DE JULIO, A LAS 20 H.

 SANT ROC: PRIMER DIUMENGE DE SETEMBRE, DIA 8.
Enguany toca missa a l’esplanada al costat de l’ermita, a les 12 h. De
moment es manté, tot i que no és segur, per raó de la pandèmia. El
diumenge 30 d’agost s’informarà. Hi participarà l’Orfeó Vicentí. Si no
es fes allí, fidels al Vot de Poble, ho faríem a la parròquia, a la missa
de les 12,30 h. Veneració del Sant, benedicció dels panets, etc.
 VACANCES DEL FULL VIDA PARROQUIAL
Durant els 5 diumenges d’agost, aquest Full no s’editarà. Les
Intencions de Missa, així com si s’escaigués alguna informació
important, es posaran en les cartelleres de les entrades a l’església.
El Full dominical diocesà el trobareu a la Web del bisbat de Sant Feliu.

 RESUM ECONÒMIC DEL PRIMER SEMESTRE
Juntament amb aquest full, adjuntem el resum econòmic dels sis
primers mesos de l’any. Els ingressos, comparats amb els de l’any
passat, són de 5988,36€ menys, això és degut al confinament pel
COVID19 pel qual hi hagué 10 diumenges sense culte.
TEMPS DE PREGÀRIA
Una de les conseqüències positives de la situació negativa de la pandèmia
que ens ha tocat viure ha estat per mi la intensificació de la pregària.
Suposo que m’han portat a aquesta necessitat d’intensificació diversos
factors.
Per una banda, estic convençut que l’experiència d’inseguretat i de
vulnerabilitat que comporta el patiment d’aquesta crisi sanitària m’ha fet
sentir més profundament la necessitat de compensar les meves mancances
obrint-me a l’Absolut, d’assumir la meva inseguretat i la meva debilitat
posant-me en mans del Pare.
Per altra banda, aquesta experiència de fragilitat, associada amb el fet de
disposar de més temps com a conseqüència dels canvis tant a la feina com
a les vacances, m’ha fet replantejar amb quines activitats havia d’omplir la
meva vida, quines tasques em resultaven més satisfactòries i profitoses des
de tots els punts de vista. I, sens dubte, la pregària és una experiència
satisfactòria perquè és una activitat fecunda, que dona fruits.
Bhagwan Shree Rajneesh, que va ser líder d’un moviment espiritual
d’origen indi, deia que la pregària no és altra cosa que el retorn a casa, una
mica de descans interior, una tornada a casa per descansar. Tinc,
efectivament, aquesta sensació quan prego. Pregar és com tornar a casa
perquè és trobar-me amb el Pare que m’acull.
Alhora, però, sento que la pregària no pot ser per mi com una morfina que
em fa adormir o que m’ensopeix. En aquest sentit, m’agrada molt el que
deia l’economista i teòleg anglès Richard Whately: “Hem de vetllar com si
tot depengués només de nosaltres, i hem de resar com si res no depengués
de nosaltres”.
Joan Ferrés Prats

