Parròquia de Sant Vicenç Màrtir
INTENCIONS DE PREGÀRIA EN LES MISSES
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. Santa Maria de
Cervelló, religiosa.
9 h.- Antonio Vendrell Mayol (3r aniversari).
12:30 h.- Pere Vendrell Font (10 aniv.) i familiars difunts.
Dilluns dia 20.- Sants Andreu Kim, Pau Chong i companys màrtirs.
20 h.- Esposos Antonio Pastor i Margarita Mayor. Oleguer Boloix.
Ana María Alves Barata (+ hace un mes).
Dimarts dia 21.- Sant Mateu, apòstol i Evangelista.
9 h.- Difunts de la família de Mn. Mateu en el dia del seu Sant.
20 h.- Leobardo Londoño y esposa Adelia Gallego.
Dimecres dia 22.- Santa Digna, verge i màrtir. Sant Maurici, màrtir. .
9 h.- Acció de gràcies 2n. aniversari d’ordenació de preveres de Mn. Jordi
Mondragon i Mn.Javier Ojeda. Difunts famílies Martí Tuset.
20 h.- Modesta Casas Casas (1r. aniversari)
Dijous dia 23.- Sant . Sant Pius de Pieltrecina. Santa Tecla, màrtir.
9 h.- Missa
20 h.- Celebració de la Paraula i Comunió
Divendres dia 24.- Mare de Déu de la Mercè . Sant Gerard, bisbe.
9 h.- Mn. Joan Batlles.
20 h.- Carmen Roget.
Mercè Remolà i néta Ariadna.
Dissabte dia 25.- Mare de Déu de la Misericòrdia. Sant Dalmau Moner.
Santa Aurèlia, verge.
Vespre (festiva), 20 h.- Joan Matas, Anita Ferrés i Mª Dolors Balcells.
Esposos Maria Almirall i Isidre Prats i Elvira Costa i Enric Aymerich.
Diumenge dia 26.- DIUMENGE XXVI DE DURANT L’ANY.
9 h.- Miquel Via, Esposa Dolors i filla Mª Rosa. Joan Saperas i esposa Benita.
Concepció Ferrés i Boltà (17 aniversari)
9,15 h.- (Missa Romeria Montserrat): Marina López. Pere Cerdà i Maria
Herrero./ M. Teresa Casanovas, espòs Ramon Estévez i filla M. Teresa.
12:30 h.- Esposos Joan i Montserrat i filla Auxili.
Esposos Isidre Prats i Maria Almirall.
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MONTSERRAT I NOU PARE ABAT
S’escau enguany la coincidència de la 90 Romeria a Montserrat i l’estrena
d’un nou Abat, el P. Manel Gasch. La Romeria pròpiament és un
esdeveniment religiós centrat entorn a la devoció a la Mare de Déu, sota
l’advocació de Montserrat. Però tot, a Montserrat, porta el segell de la
comunitat benedictina que allí s’hi ha establert des de temps immemorials.
El P. Abat Manel Gasch serà l’Abat del mil·lenari... Costa d’imaginar un
“Montserrat” sense la Comunitat benedictina que la sosté, amb el seu
acolliment pastoral, amb la seva pregària i vida litúrgica... I aquesta
comunitat té el seu P. Abat que la representa amb aquella paternitat
amorosa que tan bé defineix la Regla de Sant Benet.
A punt d’iniciar la nostra 90 Romeria bé cal que valorem i agraïm el servei
espiritual, cultural, acollidor que exerceix el monestir de Montserrat en el
nostre país. I també preguem pels seu nou abat. Que Déu el beneeixi en
aquest ministeri de servei als monjos i, de retruc, a tots aquells que
pugem a Montserrat buscant reforçament humà i espiritual en el nostre
caminar.
Mn. Antoni Roca

 NOU CONSELL PASTORAL
S’està ultimant la formació del nou Consell Pastoral Parroquial.
Esperem poder començar després de la Romeria a Montserrat.

 INSCRIPCIÓ A LA CATEQUESI INFANTIL I DE CONFIRMACIÓ
Dimecres vinent, de 5 a 7 de la tarda al Casal Parroquial.


BAPTISMES DIUMENGE, DIA 19
Rebran el sagrament del Baptisme els infants: Aran Zafra Alvarez i
Enzo González Arroyo. Felicitem els seus pares i preguem que la llavor
de la vida cristiana creixi en ells i doni molt de fruit.

 RETOCS EN LES MISSES
Amb motiu del nou nomenament a la parròquia de sant Josep hi ha
alguns retocs en els horaris de misses que cal tenir en compte:
 Parròquia de Sant Josep: A partir d’avui:
o Diumenges i festius: 12 del migdia
o Dimarts, dijous i dissabtes: 19,30 h.
 Parròquia de Sant Vicenç màrtir: a partir del diumenge, 3
d’octubre:
o Diumenges i festius: 12 del migdia.

 90è. ROMIATGE A MONTSERRAT: TOT ÉS A PUNT!
Aquest és el programa d’actes:

DISSABTE, DIA 25
10,30 h: Sant Rosari, pels Degotalls.
12,00 h: Missa al Cambril
16,30 h: Trobada romeus:
Mn. Dani Palau
“Acollir la diferència”.
A la sala de la façana (per la Porteria)
18,00 h: Rebuda de la Romeria. A dintre de la Basílica.
22,00 h: Vetlla de Santa Maria. A la Basílica.
DIUMENGE, DIA 26:
9,15 h: MISSA DE LA ROMERIA
Amb el grup instrumental Ítaca.
10,30 h. Fotografia del Romiatge 2021
12,15 h: Paraules del nou P. Abat (a la Basílica)
17,00 h: Viacrucis (inici: Pl. Monestir)
18 ,00 h: Comiat: “L’hora dels adéus” (Pl. Abat Oliba)

HORARI PELS QUI PUGEN AMB AUTOCAR DIUMENGE
7,30 h: Sortida de la Vailet, al costat del McDonald’s o Parada Bus
Arribada a Montserrat: temps per
esmorzar...
14,00 h: Dinar de Germanor
(Restaurant Bufet -2 pis)
18,30 h: Retorn a Sant Vicenç dels Horts
LA FAMÍLIA COM A REPTE I COM A MODEL
Aquesta setmana m’han fet arribar un text del Papa Francesc que ja
coneixia (el va escriure fa temps), però que sempre m’ha agradat, perquè
m’interpel·la fortament en la seva senzillesa.
És un escrit en el que el Sant Pare fa una definició molt lúcida del que
és la família: “Grup de persones plenes de defectes que Déu reuneix perquè
convisquin amb les seves diferències, desenvolupin la tolerància, la
benevolència, la caritat, el perdó, el respecte, la gratitud, la paciència, el
dret, el deure, els límits... En fi, que aprenguin a estimar, fent de l'altra el
que li agradaria que fessin per si mateixos. Sense exigir d'ells la perfecció
que encara no tenim. No naixem on mereixem, sinó on necessitem
evolucionar”.
Trobo que és una descripció preciosa i que en algun sentit és
extrapolable a qualsevol altra institució en la que les persones hem de
conviure. La família és l’entorn en el que Déu ens ha col·locat perquè ens
enriquim amb els dons i talents dels altres, i alhora perquè siguem estimats
i perquè aprenguem a estimar. L’única manera possible d’estimar és
acceptant les diferències, els defectes i els límits dels altres.
La família és l’oportunitat que Déu ens dona per créixer gràcies als
altres i alhora per ajudar els altres a créixer. El secret en tots dos casos radica
a saber trobar el difícil equilibri entre acceptar l’altra persona amb els seus
límits i defectes, i ajudar-la a fer passos per superar aquests límits.
Com més acceptats i estimats ens sentim, malgrat els nostres
defectes, és més fàcil que es generi en nosaltres l’energia positiva per
superar-los. De fet, Déu és el gran Pare de família que, en estimar-nos i
acceptar-nos tal com som, ens dona força per acceptar-nos i per
transformar-nos.
Només si no exigim als altres membres de la família que siguin
perfectes, és a dir, només si els altres membres de la família se senten
estimats en veure que acceptem els seus límits, poden anar creixent com a
persones i com a creients.
Joan Ferrés Prats

