Parròquia de Sant Vicenç Màrtir
INTENCIONS DE PREGÀRIA EN LES MISSES
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.
Dilluns dia 27.- Sant Vicenç de Paul, prevere, fundador dels Paüls
20 h.- Missa
Dimarts dia 28.- Sant Wenceslau i beat Francesc Castelló
9 h.- Família Boltà-Llinàs
20 h.- Acció de gràcies 13è. aniversari ordenació Diaconal de Mn. Manel,
Mn. Vicenç i Mn. Xavier.
Dimecres dia 29.- Arcàngels Sant Miqel, Rafael i Gabriel.
9 h.- Miquel Reverter Estrada./ Pere Castells Costa
20 h.- Joan Baqués Boltà (1r. aniversari)
Dijous dia 30.- Sant Jeroni, prevere i doctor de l’Església
9 h.- Família Espigares Hernández.
20 h.- Celebració de la Paraula i Comunió
Divendres dia 1.- Santa Teresina de l’Infant Jesús .
9 h.- Família Sánchez Riera
20 h.- Família Simón Rusinés./ Joan Pastor (29 aniversari) i esposa Eulàlia.
Teresina Masana (sant)
Dissabte dia 2.- Sants Àngels de la Guarda.
10,30: Missa inici curs esplai Flor de Neu.
Vespre (festiva), 20 h.- Difunts família Torredemer- Roig./
Difunts família Mèlich-Oriol.
Acció de gràcies 52 aniversari de matrimoni d’Anna Maria i Jaume.
Diumenge dia 3.- DIUMENGE XXVII DE DURANT L’ANY. Sant Francesc de
Borja.
9 h.- Difunts família Planas Tuset.
12:00 h.- Angelina Vilà Llopart (de les capelletes de Maria Auxiliadora)
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50 ANYS DE PRESÈNCIA A SANT VICENÇ
DELS HORTS
Les religioses “Siervas de San José” celebren aquest octubre 50
anys de la seva vinguda a Sant Vicenç, al barri de Sant Josep. Amb elles
portaven el carisma de la seva fundadora, Santa Bonifacia Rodríguez
Castro, de Salamanca: presència i atenció vers el món del treball,
principalment en les dones treballadores. Sense fer soroll, elles han anat
portant a terme una presència cristiana en el barri, amb el veïnatge, i
en la parròquia de Sant Josep que aleshores estava en els seus inicis,
encara sense el temple actual. La seva col·laboració amb Mn. Lluís
Alonso fou valuosa per tirar endavant els gèrmens del que seria l’actual
parròquia de Sant Josep.
La seva missió es pot concretar en: evangelització, educació, acció
social, cooperació i solidaritat. Els destinataris són les famílies del seu
barri, obrers i immigrants. Amb gran varietat de procedències de llocs
d’Espanya i d’altres països.
Entre d’altres coses al llarg d’aquests anys elles han fomentat
l’evangelització en el barri i parròquia: Acompanyar i formar en les
diferents etapes de la vida la fe i el seu compromís a través de la
catequesi, l’oració, l’animació litúrgica, cor parroquial, acompanyament
personal, atenció pastoral als malalts, classes de religió a l’escola ...
També porten a terme el “Centre diari Sant Josep”: acompanyen infants,
joves i famílies en el seu procés de creixement i maduració personal, des
de l’educació fonamentada en els valors de l’humanisme cristià, el temps

lliure, tallers i acció social. L’alfabetització de les dones també entra dins
del seu treball social: formar i ajudar les dones immigrants del Marroc,
per integrar-se en el nou ambient que ara viuen: a través de classes
setmanals d’idioma, la convivència, les sortides i tallers formatius...
No cal dir que per la seva acció social, estan posades a Càritas
interparroquial de Sant Vicenç.
Diumenge vinent, dia 3, a la seva parròquia de Sant Josep,
celebraran aquest joiós aniversari, en la celebració de
l’Eucaristia de les 12 del migdia. Una ocasió perquè elles puguin
donar gràcies a Déu, a la Congregació, a tantes persones que les han
ajudat a tirar endavant aquesta obra bona que, amb la inspiració de
l’Esperit Sant, estan duent a terme. Nosaltres ens ajuntem a la seva acció
de gràcies, valorant el seu treball evangelitzador i la seva implicació en la
comunitat parroquial.
Aquesta fita dels 50 anys pot ser una bona ocasió per mirar enrere,
agrair, revisar, corregir si cal... i, sobretot, mirar endavant amb realisme
i molta esperança. Enhorabona, Germanes!
Amb elles aprofitem l’avinentesa per recordar i agrair també el
treball social i religiós que fan a Sant Vicenç les religioses Filles de Maria
Auxiliadora (salesianes), i les Germanes Franciscanes Missioneres de
Maria. I els salesians, amb una presència en el nostre poble més que
centenària.
Mn. Antoni Roca

 ESTEM DE ROMERIA: UNA TRADICIÓ DE 90 ANYS!!!
Un bon grup de vicentins/nes participen aquest cap de setmana en la
nostra Romeria. Ja sabem que molts no hi podran ser. Però a tots us
tindrem presents als peus de la Mare de Déu de Montserrat. Hi hauran
petites representacions: algun escolà, monitors de Flor de Neu, algun
jove, matrimonis joves i no tant joves, gent gran, gent de les diverses
parròquies de Sant Vicenç dels Horts i pobles de l’Arxiprestat: Corbera, La
Palma... famílies que procuraran reunir-se en les cel.les; gent molt
vinculada a la parròquia i gent que no tant... Tant se val! Per ells i pels
qui no heu pogut pujar, pels nostres malalts, pels qui esteu sols o esteu
passant trifulgues, la nostra pregària i la nostra proximitat.
ALS AMICS QUE PUGEN A PEU A MONTSERRAT LA NIT DE
DISSABTE: BON CAMÍ, I QUE LA MORENETA ELS ACOMPÀNYI!

 DIUMENGES I FESTIUS, MISSA A LES 12 DEL MIGDIA
A partir de diumenge vinent, dia 3 d’octubre, la missa del migdia serà a
les 12,00 h. L’hora d’aquesta missa canvià quan el mossèn també havia
de celebrar la missa d’11 a la parròquia de Sant Josep.
 CÀRITAS INTERPARROQUIAL DE SANT VICENÇ
Reunió aquest dilluns, dia 27, a les 4 de la tarda, al Casal parroquial.
 MISSA D’INICI DE CURS DE L’ESPLAI FLOR DE NEU
Dissabte vinent, a les 10,30 h. a la parròquia, amb la participació d’infants,
monitors i pares. Després, com cada any, hi haurà el reportatge fotogràfic
de les colònies d’estiu i sortides. Bon treball, monitors!

MARE DE DÉU
Cada any, amb el romiatge a Montserrat, posem la nostra vida als
peus de la Mare de Déu. Aquest any som convidats a fer-ho de manera
especial, perquè el romiatge comença el dia de la Mare de Déu de la Mercè.
L’origen de l’advocació de la Mercè prové d’un dia llunyà, en el segle
XIII, en què Sant Pere Nolasc, fundador dels Mercedaris, Jaume I el
Conqueridor, rei de la corona d’Aragó, i Sant Raimon de Penyafort, frare
dominicà, mestre general de l’Orde dels Predicadors, es varen trobar a la
catedral de Barcelona i varen descobrir que deu dies abans havien tingut
tots tres el mateix somni: la Mare de Déu de la Mercè els havia demanat la
fundació d’un Orde religiós dedicat a la redempció dels captius.
La Mercè té cura dels captius, Lourdes dels malalts, la Mare de Déu
dels Dolors dels que pateixen. A més, tenim Maria Auxiliadora, la Mare de
Déu del Remei, de la Misericòrdia, de l’Esperança, de la Soledat, dels
Desemparats, Maria Mitjancera... Advocacions que posen de manifest que
Maria és sempre a prop dels més necessitats en el cos i en l’esperit.
Prendre consciència d’aquesta realitat em comporta, com a cristià,
dos sentiments diferents i complementaris. Per una banda, com a persona
que em sento vulnerable i dèbil en molts sentits, trobo en Maria la força
que necessito, em poso sota la seva protecció.
Per altra banda, veient que Maria és la primera cristiana, el millor
model de seguiment de Jesús, em sento interpel·lat i qüestionat: no sóc
bon cristià si no em poso, com ella, al servei dels més necessitats, dels que
pateixen, dels que estan sols, dels que tenen problemes. Maria es vol servir
de mi per ser Auxiliadora, Remei, Mercè, Mitjancera.
Joan Ferrés Prats

