Parròquia de Sant Vicenç Màrtir
INTENCIONS DE PREGÀRIA EN LES MISSES
Dissabte dia 11.- Santa Teodora Alexandrina, penitent.
Vespre (festiva), 20 h.- Acció de gràcies Noces d’Or matrimonials de
Juanito Pastor Mayor i Pepita Pi Puigdomènech.
Rosa Campmany i Francesc Casasampere.
Diumenge dia 12.- DIUMENGE XXIV DE DURANT L’ANY. Santíssim Nom de
Maria.
9:00 h.- Missa.
12:30 h.- RENOVACIÓ DEL VOT DE POBLE A SANT ROC.
Angelina Vilà Llopart i familiars difunts.
Dilluns dia 13.- Sant Joan Crisòstom.
20 h.- Difunts Família Prat – Salvans.
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Dimarts dia 14.- EXALTACIÓ DE LA SANTA CREU.
9 h.- Difunts Pere Sadurní i família.
20 h.- Missa.
Dimecres dia 15.- Mare de Déu dels Dolors.
9 h.- Josep Maria Aymerich Costa; Joan, Josep i Marià.
20 h.- Jaume Armengol Rovira.
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Dijous dia 16.- Sants Corneli i Cebrià.
9 h.- Josep Roig Monjo (3r aniversari).
20 h.- Celebració de la Paraula i Comunió
Divendres dia 17.- Santes Ariadne, màrtir; i Coloma, verge i màrtir.
9 h.- Difunts Família Roig – Monjo.
20 h.- Víctor Aguilar (31è aniversari); Albert Roig Canyelles (7è aniversari);
Esposos Joan Valls i Paulina Gil i família.

El Sr. Bisbe ha nomenat rector de Sant Josep Mn. Javier Ojeda, rector
actual de la parròquia de Sant Martí de Torrelles de Llobregat. Mn. Javier
ja és conegut entre nosaltres, ja que durant aquest darrer any ha
col·laborat tant a la nostra parròquia (confessions i misses de 9,00 h.
del diumenge) com en la de Sant Josep (misses diàries els dimarts). Serà
doncs, a la vegada, rector de Torrelles i de Sant Josep. Ens alegrem per
aquest nomenament i a la vegada agraïm la disponibilitat de Mn. Javier
en aquesta nova tasca que li encarrega el Sr. Bisbe.
Per a mi particularment significarà un alleugeriment en les meves
responsabilitats pastorals: ser rector de Sant Vicenç màrtir i a la vegada
arxiprest és suficient per a un mossèn que ben aviat enfilarà els 74 anys
de vida.
No obstant, deixeu-me dir que jo m’hi he trobat també molt bé a la
parròquia de Sant Josep en aquests 5 anys en què hi he exercit de rector.
El seu temple espaiós lluminós i alegre pels seus vitralls de colors.
L’alegria de la cerimònia de Dedicació o consagració l’any 2019, en el
marc del cinquantenari de la parròquia... però sobretot les persones:
senzilles, properes, que estimen la parròquia. Els de parla catalana,
molts dels quals tenen les seves arrels en el “bell Sant Vicenç dels Horts”
i els de parla castellana, que des de molts anys formen part del poble,
alguns han vist néixer la parròquia, i han treballat des dels inicis en ella.

Dissabte dia 18.- Sant Ferriol, màrtir.
Vespre (festiva), 20 h.- Dolores Prats i Josep Ferrés;
Esposos Isabel Biscarri i Julià, i filla Anna.
Diumenge dia 19.- DIUMENGE XXV DE DURANT L’ANY.
9 h.- Antonio Vendrell Mayol (3r aniversari).
12:30 h.- Missa.

Avui, a les 12.30, RENOVACIÓ DEL VOT DE POBLE A SANT ROC.
Benedicció i distribució dels panets de Sant Roc.

NOU RECTOR
A LA PARRÒQUIA DE SANT JOSEP (Can Ros)

D’altres nouvinguts de fa anys o acabats d’arribar. Una parròquia que
anava creixent darrerament en número en les celebracions dominicals,
però que amb la pandèmia ha sofert un retrocés que espero sigui
superat.
Agraeixo a tots els bons col·laboradors de la parròquia de Sant Josep
que sense fer soroll van fent bona feina a la parròquia. Les religioses
Serventes de Sant Josep que justament ara celebren 50 anys de la seva
presència en el barri i parròquia, amb tot el seu treball social. I tants
d’altres, laics i laiques, que sempre han estat a punt per ajudar en la
catequesi, en la litúrgia, al servei de l’altar en l’obrir i tancar portes, i
en el dia a dia de la parròquia.
Diumenge vinent, dia 19, a les 12 del migdia, el Sr. Bisbe donarà
possessió de la parròquia al nou rector. Serà també l’ocasió per
acomiadar-me dels feligresos d’allà.
Mn. Antoni Roca

 A PARTIR DEL PRIMER DIUMENGE D’OCTUBRE, DIA 3, LA
MISSA DOMINICAL TORNARÀ A SER A LES 12 DEL MIGDIA.
En no tenir la responsabilitat de la parròquia de Sant Josep, podem
tornar a celebrar la missa a les 12 del migdia. Serà a partir del dia 3
d’octubre.
 NOCES D’OR MATRIMONIALS
El passat dia 8 va fer 50 anys del matrimoni Juanito Pastor Mayor i
Pepita Pi Puigdomènech. Aquest dissabte, dia 11, a les 8 del vespre,
s’uniran a la comunitat parroquial en la seva acció de gràcies. Els
felicitem i preguem per ells i la seva família.
 INSCRIPCIÓ A LA CATEQUESI INFANTIL I DE CONFIRMACIÓ
Els dimecres, dies 15 i 22, de 5 a 7 de la tarda, al Casal parroquial.
 90è. ROMIATGE A MONTSERRAT:
Va endavant la inscripció per pujar a Montserrat el diumenge, amb
autocar, així com el dinar de germanor al restaurant Bufet (-2pis).
De moment una vintena... Hi ha temps fins diumenge vinent.
Recordem:
7,30 h: Sortida de la Vailet (costat del McDonald’s) o Parada
autobús davant la gasolinera.
9,15 h: MISSA DE LA ROMERIA
12,15 h: A la Basílica: Paraules del P. Abat
14,00 h: Dinar de germanor al “Bufet Montserrat” (1)
17,00 h: Viacrucis (inici pl. Monestir)
18,00 h: l’hora dels adéus
18,30h: Marxa l’autocar cap a Sant Vicenç.

Preu autocar: 20 €. Dinar: el menú 20 €. Si es fa bufet el que gasti
cadascú.


BAPTISME, Dia 11: Ha estat batejat el nen Aimar Lopera
Rodríguez. Benvingut a l’Església del Senyor. Enhorabona.

 FESTA DE L’EXALTACIÓ DE LA SANTA CREU: dia 14.
És la festa dels Portants del Sant Crist. Ho celebraran el dissabte,
dia 18, a la missa de les 8 del vespre.
LA FE I EL DISCERNIMENT
Reconec que l’evangeli d’aquest cap de setmana m’ha resultat
sempre un mica xocant. Després que Pere ha fet davant dels apòstols una
espontània i rotunda confessió de fe en Jesús (“Tu ets el Messies, el Fill del
Déu viu”), Jesús comença a explicar a tots els apòstols que haurà de patir
molt de part dels notables, els grans sacerdots i els mestres de la Llei, i que
haurà de morir i de ressuscitar al tercer dia. Llavors Pere, prenent-lo a part,
es posa a renyar-lo dient:
- Déu te’n guard, Senyor! A tu això no et passarà.
Llavors Jesús es gira i li diu:
- Ves-te’n, d’aquí, Satanàs! Em vols fer caure, perquè no veus les coses
com Déu, sinó com els homes.
És una reacció que en un primer moment pot semblar
desconcertant, perquè és lògic que una persona que n’estima una altra (és
el cas de Pere envers Jesús) no ha de voler que aquesta pateixi i mori.
Si Pere reacciona com ho fa, és perquè s’estima Jesús, i se l’estima molt.
Això no obstant, Jesús el renya, i ho fa de manera molt severa. Jesús
justifica el seu enuig envers Pere perquè no segueix la lògica de Déu, sinó
la dels homes.
Per mi aquest paratge evangèlic té molta actualitat, perquè el mes
vinent començarem l’any pastoral dedicat al discerniment, i aquest
fragment de l’evangeli és un bon exemple de la importància del
discerniment en la vida cristiana. Saber discernir és saber distingir, saber
jutjar. Només sabrem veure les coses amb els ulls de Déu si hi estem molt
units a Ell, si meditem, si preguem.
Com Pere, estimem Jesús, però també nosaltres la pifiem sovint. No n’hi
ha prou a resar Parenostres i Avemaries. Necessitem dedicar cada dia un
temps a la meditació i a la pregària, posant la nostra vida davant Déu,
demanant-li que ens il·lumini, que ens ajudi a purificar les nostres
intencions, a discernir quin ha de ser el nostre comportament en cada
situació de la nostra vida.
Joan Ferrés Prats

