Parròquia de Sant Vicenç Màrtir

INTENCIONS DE PREGÀRIA EN LES MISSES
Dissabte dia 23.- Sant Ildefons, bisbe de Toledo
Vespre (festiva), 20 h.- José Luís Abad Gamarra (5è. aniv.)
i Félix Botella (2n. aniv.).
Carles Valls Nolla.
Diumenge dia 24.- DIUMENGE III DE DURANT L’ANY. Sant Francesc de
Sales.
9 h.- Esperança Martí.
12:30 h.- Isidre Prats i Maria Almirall.
Basilio Porteros (11 aniversari)
Dilluns dia 25.- Conversió de Sant Pau. Santa Elvira
Vespre, 20 h.- MISSA DE DIFUNTS, especialment pels qui han mort des
de la Festa Major d’estiu.
Dimarts dia 26.- Sant Timoteu i Sant Titus . Santa Paula Romana, viuda.
Matí, 9 h.- Joan Vendrell Roig i Dominga Mallol Ribas
Vespre, 20 h.- Joan Badosa Mèlich i esposa Paula Bayés Comajuncosa
Dimecres dia 27.- Santa Àngela de Mèrici. Sant Enric d’Ossó
Matí, 9 h.- Roser Munné
Vespre, 20 h.- Missa
Dijous dia 28.- Sant Tomàs d’Aquino
Matí, 9 h.- P. Faustí Gutiérrez
Vespre, 20 h..- Missa
Divendres dia 29.- Sant Pere Nolasc i Sant Manuel Domingo Sol
Matí, 9 h.- Missa
Vespre, 20 h.- Antoni Vendrell Mallol
Dissabte dia 30.- Sant Adelelm, bisbe i Santa Martina, verge i màrtir.
Vespre (festiva), 20 h.- Jaume Sàbat i Leonor Font i fill Lluís
Diumenge dia 31.- DIUMENGE 4T. DE DURANT L’ANT. Sant Joan Bosco
9 h.- Miquel Via, esposa Dolors i filla Maria Rosa; Joan Saperas i esposa
Benita.
12:30 h.- P. Faustí Gutiérrez.
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EN LA MORT DEL P. FAUSTÍ
Cap al migdia de dilluns passat moria el P. Faustí Gutiérrez Díez, el
salesià prevere que ha estat al davant de la parròquia de la Vinyala
durant aquests últims cinc anys. Present al centre educatiu “Salesians
Sant Vicenç”, i també durant molts anys acompanyant comunitats i
persones en el Camí Neocatecumenal.
Moria al Parc Sanitari Sant Joan de Déu de Sant Boi de Llobregat, a
causa de la Covid-19. Ingressat allí en les vigílies de Nadal, el seu estat
de salut va anar empitjorant, estant en la UCI molts dies i lluitant per
salvar-li la vida...
També lluitant per la vida, patint una situació semblant, greu, en el
mateix hospital hi havia el vicari de la mateixa parròquia, el P. Ramon
Cusidó. A hores d’ara ell evoluciona favorablement i esperem i preguem
una bona recuperació.
Aquesta situació, tocant-nos tan de prop, ens afecta a tots els qui ens
hi hem relacionat, els qui hem participat en les seves Eucaristies, hem
gaudit del seu mestratge espiritual i de la seva amistat.
La seva parròquia, les Comunitats, les parròquies de Sant Vicenç dels
Horts, en aquests dies difícils de la seva malaltia els hem acompanyat
amb la nostra pregària. S’ha donat un testimoni molt ferm de fe,
d’esperança, de caritat... Reunits cada dia a la seva parròquia per pregar
per ells, el rés del rosari, l’Eucaristia...
Algú dirà: “de què ha servit?” No busquem l’utilitarisme en el camp de
la fe: ho fem perquè estimem, ho fem perquè confiem en Déu, ho fem

sempre amb el rerefons que ens ensenyà Jesús en el Parenostre: “que
es faci la vostra voluntat”, entenent la voluntat de Déu com aquella
voluntat salvadora per la qual “ha enviat el seu Fill al món, no per
condemnar-lo, sinó per salvar-lo per mitjà d’ell”(Jn 3, 17).
Hauríem volgut gaudir més de la companyia i guiatge del P. Faustí, Ara
és el moment de glorificar el Pare pel do de la vida del nostre germà,
pregar perquè gaudeixi d’aquella plenitud en Déu en la qual ell va creure,
esperar i predicar. És moment d’enfortir la nostra fe gràcies a tants
testimonis que il·luminen el nostre camí. És moment de tensar la nostra
esperança, el far que ens guia cap a la Terra promesa. És moment de
fer ben viva la nostra caritat, com el gran do de l’Esperit que ens fa viure
aquí a la terra aquella plenitud que gaudirem en el Cel.
El nostre condol a tota la família dels pares i germans salesians, a la
comunitat de Filles de Maria Auxiliadora, als parroquians de Sant Antoni
de Pàdua, a les comunitats neocatecumenals a les quals va servir.
P. Faustí, salesià i prevere, amic i col·laborador en les parròquies de Sant
Vicenç dels Horts, descansa en la pau del teu Senyor!
Mn. Antoni Roca

 DIUMENGE VINENT, DIA 31: SANT JOAN BOSCO
Cada any entorn d’aquesta diada –el dissabte més pròxim al dia 31a la nostra parròquia celebràvem el patró dels salesians.
Enguany, en les circumstàncies doloroses que estem vivint, creiem
que hem de deixar per un altre moment aquesta celebració. Més
endavant s’avisarà oportunament la data del funeral pel P. Faustí en
la nostra parròquia.
 MISSA DE DIFUNS AMB MOTIU DE LA FESTA MAJOR
En la missa d’aquest dilluns, dia 25, a les 20 h. tindrem un record i
pregària pels difunts, especialment pels qui han mort des de la Festa
Major d’estiu.
 DIUMENGE VINENT, DIA 31, CONCERT DE PIANO
Tindrà lloc a l’església parroquial, a les 18,00 h., organitzat per
l’Ajuntament, encara amb motiu de la Festa Major. El pianista és en
Lluís Grané, ben conegut entre nosaltres i molt valorat arreu per la
seva interpretació pianística.

 SETMANA DE LA BÍBLIA: SORTIM A SEMBRAR LA PARAULA
Amb el Diumenge de la Paraula de Déu, que celebrem avui,
comença la Setmana de la Bíblia, uns dies per refermar que la
Paraula de Déu, sembrada i acollida, és llavor d’esperança en temps
de Covid.

EN ELL CONFIO I NO TINC POR
Quan era jove ens explicaven a l’església que el pecat no consisteix
a sentir, sinó a consentir, és a dir, que el problema des del punt de vista
de la fe no és que en un moment determinat ens assaltin pensaments o
sentiments negatius, sinó que, quan els tenim, consentim a tenir-los.
Per què faig referència a aquest vell record? Escric aquest text
després que a l’església hem cantat aquella coneguda cançó religiosa
provinent de Taizé: “El Senyor és la meva força, el Senyor el meu cant. Ell
m’ha estat la salvació, en ell confio i no tinc por”. Aquesta vegada la
cançó m’ha provocat. M’ha fet pensar que vivim en temps de por. És humà
que la pandèmia ens provoqui sentiments de por pel risc que comporta per
a la salut i la vida d’un mateix i de les persones que estimem, i també per
les negatives conseqüències econòmiques que està tenint i que seguirà
tenint per a moltes persones.
En aquestes circumstàncies, ¿haig de concloure que no soc bon
cristià si tinc por? És aquí on se m’ha disparat el record de quan era jove:
el pecat no prové del fet de sentir, sinó de consentir.
Quan reflexiono sobre aquests temes, sempre em ve al cap la figura
de Jesús a l’hort de Getsemaní. Com a home, Jesús té por del que veu a
venir, sua sang i li diu angoixat a Déu: “Pare, si és possible, que passi de
mi aquest calze”.
Immediatament, però, li afegeix: “Però que no es faci la meva
voluntat, sinó la teva”. Jesús sent, però no consent. En els moments de
dificultat i d’adversitat, Jesús té por, com nosaltres. A Jesús també
l’assalten, com a nosaltres, pensaments i sentiments negatius. La diferència
-i l’exemple- és que ell els converteix en una oportunitat per posar la seva
vida en mans del Pare.
“En ell confio i no tinc por” vol dir que la confiança en el Pare
m’ajuda a fer passos endavant per superar els sentiments de por.
Joan Ferrés Prats

