Parròquia de Sant Vicenç Màrtir

INTENCIONS DE PREGÀRIA EN LES MISSES
Dissabte dia 4.- Santa Rosalia.
8 del vespre (festiva).- Difunts família Torredemer Roig.
Montserrat Feliu Carol.

Diumenge dia 5.- DIUMENGE XXIII DEL TEMPS ORDINARI. Santes
Obdúlia i Teresa de Calcuta.
9h.- Difunts família Planas Tuset.
12:30h.- Acció de Gràcies: Noces d’Or de Conrad Romagosa i Assumpció
Font.
Joan Mèlich i Maria Poch i fill Joan. Munuel Clajer i
esposa Inès.
Acció de gràcies 52 aniversari casament d’Agustí i Roser.
Angelina Vilà Llopart.
Dilluns dia 6.- Sant Zacaries.
20 h.- Missa
Dimarts dia 7.- Sant Albí, bisbe; santa Regina, vg. i mr.; Santa Judit.
9 h.- Francesc Ribas Badosa
20 h.- Celebració de la Paraula i Comunió

Dimecres dia 8.- Nativitat de la Mare de Déu. Les Mares de Déu
“trobades”
9 h.- Difunts família Font Pastor.
Núria Prats Escala i Joan Costa Ubach.
20 h.- Missa
Dijous dia 9.- Sant Pere Claver, jesuïta: Mare de Déu del Claustre.
9 h.- Àngel Benítez Cuaresma
20 h.- Celebració de la Paraula i Comunió
Divendres dia 10.- Beat Domènec Castellet Vinyals .
9 h.- Jaume Armengol Rovira
20 h.- Anna Mª Oriol Sala (funeral)
Merceneta Potrony/. Encarnació Rovira Ibáñez (12 aniver.)(amigues)
Dissabte dia 11.- Santa Teodora Alexandrina, penitent.
Vespre (festiva), 20 h.- Missa.
Diumenge dia 12.- DIUMENGE XXIV DE DURANT L’ANY. Santíssim Nom de
Maria.
9 h.- Rosa Campmany i Francesc Casasampere.
12:30 h.- RENOVACIÓ DEL VOT DE POBLE A SANT ROC.
Angelina Vilà Llopart i familiars difunts.
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RECOMENCEM!
Potser no és exacte aquest títol en la vida cristiana: sempre
caminem, sempre avancem, no hi ha parades... Però la vida presenta
moments que ens conviden a passar pàgina, a fer una etapa nova.
L’estiu, amb uns dies de descans, esdevé com una “parada” en moltes
activitats. Sovint es diu: ens cal “carregar piles” enfront d’un nou curs.
Doncs en aquest sentit: “recomencem!”.
És una invitació que em faig a mi mateix i també a cadascú de
vosaltres que llegireu aquesta pàgina: “recomença”! Fora mandres, fora
rutines, fora excuses, fora pessimismes. Sent la veu del Mestre que et
diu: “Tira mar endins i cala les xarxes per pescar”.
També és una invitació a la comunitat parroquial: cadascú des del
nostre lloc, potser buscant més implicació, potser posant-te més
disponible, potser aportant iniciatives. Que les parròquies impulsin el
trobament amb Crist a través de la “cultura de la trobada”. La pandèmia
no ens hi ha ajudat. Però que no sigui una excusa per desmobilitzar-nos
i quedar-nos a casa. És moment que amb totes les mesures higièniques
necessàries redescobrim la fraternitat, ja que l’evangelització està
estretament vinculada a la qualitat de les relacions humanes. El diàleg,
la solidaritat, l’obertura a tots... així promovem la centralitat de la
persona.
Donant-vos i donant-nos ànims, RECOMENCEM!
Mn. Antoni Roca

 VOT DE POBLE A SANT ROC: diumenge vinent a les 12,30 h.
Tradició que ens ve dels anys 40 del segle passat i que n’és testimoni
l’ermita de Sant Roc. Per raons de normativa sanitària la celebració
es farà en el temple parroquial a les 12,30 h. Hi haurà benedicció i
lliurament del panet de Sant Roc.
 NOCES D’OR MATRIMONIALS
Les celebren els esposos Conrad Romagosa i Assumpció Font avui,
diumenge, a les 12,30 h. Els felicitem i ens unim a la seva acció de
gràcies.

ANEM A MONTSERRAT!!!
90è. ROMIATGE A MONTSERRAT:
Del 24 al 26 de setembre
AUTOCAR A MONTSERRAT: DIUMENGE 26 DE SETEMBRE
7,30 h: Sortida de la Vailet (costat del McDonald’s)
9,15 h: MISSA DE LA ROMERIA
12,15 h: A la Basílica: Paraules del P. Abat
13,30 h: Dinar de germanor al “Bufet Montserrat” (1)
16,00 h: Viacrucis (inici pl. Monestir)
17,00 h: l’hora dels adéus
17,30h: Marxa l’autocar...
(1) Al menjador Bufet se’ns reservarà un lloc per a la Romeria. Si som
un nombre suficient, se’ns servirà a taula un primer plat d’embotits
amb “ensaladilla” russa. I un segon plat d’arròs mixta. Flam de
mató, cafè...
Inscripció: al despatx parroquial (dimecres i divendres de
18 a 20 h.) Preu autocar: 20 €. Dinar: el menú 20 €. Si es fa bufet
el que gasti cadascú.
 TOT ÉS A PUNT PER COMENÇAR LA CATEQUESI!
Tot és a punt per iniciar la catequesi en el mes d’octubre. Les
inscripcions es realitzaran els dimecres 15 i 22 de setembre, de 5 a
7 de la tarda, al Casal.
S’ha habilitat, amb la col·laboració de les catequistes, una sala per a
ús d’Oratori (lloc de pregària) pels infants. Esperem que sigui una
bona iniciativa que ajudi a iniciar els infants a la pregària.
 CELEBRACIONS EXEQUIALS EN EL MES D’AGOST
. Rafael Gómez Sánchez. Morí el 5 d’agost, a l’edat de 61 anys.
. Angelina Vilà Llopart. Morí el 5 d’agost a l’edat de 85 anys.

. Anna Maria Oriol Sala. Morí el 10 d’agost a l’edat de 88 anys.
. Catalina Marin Castillón. Morí l’11 d’agost a l’edat de 90 anys.
. Jaume Armengol Rovira. Morí el 16 d’agost a l’edat de 92 anys
Descansin en la pau del Senyor.


BAPTISMES
Dia 4 de setembre: Laia Abellaneda García. Dia 5: Leo Alañá López.
L’enhorabona als infants, pares i padrins. Benvinguts a l’Església de
Crist.

NEGACIONISTES
Fa uns mesos, abans de començar l’estiu, dèiem que estàvem
sortint del túnel de la covid-19. En acabar l’estiu, sembla que les dades de
la cinquena onada són més optimistes, però els números de malalts i de
morts continuen sent preocupants i, el que és pitjor, alguns experts i
responsables de l’àmbit de la salut ja pronostiquen la sisena onada per a
finals d’octubre. Per si no n’hi hagués prou, durant l’estiu s’ha extremat la
bel·ligerància dels negacionistes, tant a Espanya com a la resta del món.
Dos titulars d’aquesta mateixa setmana: “Cardenal antivacunes ingressat a
l’UCI per la covid-19”, i “Una monja antivacunes, denunciada davant el
bisbe pel seu germà metge”. Mentre uns salven vides, altres prediquen que
no ens hem de vacunar.
Si el coronavirus demostra que som vulnerables des del punt de
vista de la salut, el negacionisme demostra que ho som des del punt de
vista de la raó. Sembla ser que hi ha negacionistes fins i tot entre els
metges. Mentre una aclaparadora majoria de científics i de professionals
sanitaris alerta entorn a l’amenaça del virus i la importància de les vacunes,
un reduït grup de metges dona suport als negacionistes, demostrant el que
ja sabíem: que a la vida es poden trobar arguments per defensar qualsevol
punt de vista, fins i tot els més absurds.
Alguns experts relacionen els negacionistes de la covid-19 amb els
negacionistes del canvi climàtic, i parlen que tots plegats adopten actituds
suïcides: amb les negacions posen en perill la vida de les persones, la
seguretat de l’economia i l’equilibri del planeta. No som conscients del que
ens hi estem jugant.
En aquest context inquietant, les declaracions recents del Papa
Francesc han estat una glopada d’aire fresc. El Papa ens ha recordat que
vacunar-nos és un acte d’amor a un mateix, a la família, als amics i a la
societat, una petita contribució a la cadena de la vida. La pandèmia i la crisi
econòmica que hi va associada només se superaran si tots i cadascú hi
posem el nostre gra de sorra.
Joan Ferrés Prats

