AVUI, A TOTES LES MISSES:

Parròquia de Sant Vicenç Màrtir

COL·LECTA EXTRAORDINÀRIA PER LES MISSIONS (DOMUND):
“EXPLICA EL QUE HAS VIST I SENTIT”

INTENCIONS DE PREGÀRIA EN LES MISSES
Dissabte dia 23.- Sant Joan de Campestrano. Sant Servand i Germà, mr.
Vespre (festiva), 20 h.- Mercè Remolà i néta Ariadna.
Acció de gràcies per 40 aniv. casament Jaume i Assumpció.
Diumenge dia 24.- DIUMENGE XXX DE DURANT L’ANY. Sant Antoni Maria
Claret,bisbe, fundador dels Missioners Claretians.
9 h.- Missa
12:00 h.- Missa i celebració de la Confirmació, presidida pel Sr. Bisbe.
Jaume Vilà Llopart.
Esposos Isidre Prats i Maria Almirall.
Dilluns dia 25.- Sant Bernat Calbó, monjo i bisbe de Vic
20 h.- Félix Chacón (7 aniversario)
Dimarts dia 26.- Sants Llucià i Marcià, màrtirs
9 h.- Missa
20 h.- Joaquim Llopart i pares
Dimecres dia 27.- Sant Florenci màrtir.
9 h.- Missa
20 h.- Francesc Perals i Encarnació Aymerich i fills
Dijous dia 28.- Sants Simó i Judes Tadeu, apòstols .
9 h.- Missa
20 h.- Celebració de la Paraula i Comunió
Divendres dia 29.- Sant Narcís, bisbe de Girona i màrtir .
9 h.- Missa.
20 h.- Climent Tuset i fills
Dissabte dia 30.- Sant Marcel i fills Claudi Ropert i Victori, màrtirs.
Vespre (festiva), 20 h.- Teresina Masana i Modesta Casas.
Joan Matas-Anita Ferrés i Mª Dolors Balcells.
Diumenge dia 31.- DIUMENGE XXXI DE DURANT L’ANY. Sant Quintí, mr.
9 h.- Felip Roig.
Miquel Via, esposa Dolors i filla Maria Rosa. Joan Saperas i esposa
/ Benita
12:00 h.- Joan Font, Montserrat Mèlich i filla Auxili.

MITJA DOTZENA! Era el 24 d’octubre de 2015 que em rebíeu com a nou
rector de la parròquia i jo us oferia la meva persona i ministeri. Han passat
6 anys. Ens en felicitem i renovem la voluntat d’ajudar-nos mútuament!

Plaça de Sant Jordi, 4-6
08620 Sant Vicenç dels Horts
www.vidaparroquial.cat

Telf. 93 656 02 01
Bisbat de Sant Feliu de Llobregat
santvi cen c6 8 5@ b isb atsa nt fe l iu. ca t

Parròquia Sant Vicenç, màrtir
@vidaparroquial
Per fer donatius a la Parròquia a través de Bizum, indicar codi ONG 02752.
Diumenge XXX de durant l’any-B.
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CAMINAR JUNTS FORMANT ESGLÉSIA
Diumenge passat s’iniciava en tota l’Església el període de reflexió
diocesana (fins el mes de febrer) sobre el que serà el proper Sínode de
bisbes convocat pel papa Francesc. També la nostra diòcesi de Sant Feliu
de Llobregat iniciava aquesta etapa diocesana: invita a organismes
diocesans, arxiprestats i parròquies a aportar tots sobre el tema objecte
d’estudi: “Caminem junts en la comunió, en la participació en la vida
eclesial i en la missió confiada a l’Església”.
“Caminar junts” o, el que és el mateix, una Església sinodal, subratlla una
característica pròpia de l’Església: que caminem junts. Se’ns proposa
Prendre’n consciència, sentir-nos membres actius, escoltar-nos,
respectar-nos, avançar junts... Per això caldrà viure en Comunió, caldrà
una actitud activa de participació en l’Església, i caldrà sentir-nos tots
cridats a la missió pròpia de l’Església: l’anunci de l’Evangeli.
Com compartirem i treballarem tot això a la nostra parròquia? Com ens
ho proposa el bisbat:
1. Fer present el Sínode a la nostra litúrgia: a la nostra pregària (resar la
pregària oficial del Sínode), en les celebracions dominicals, etc.
2. Seguim els treballs del Sínode. Des de la Delegació de Mitjans de
Comunicació del Bisbat: web, Full Dominical, Newsletter,
comunicats... Que en els Fulls parroquials i en les cartelleres de les
parròquies es reflexi el treball del Sínode

3. Treballem un petit qüestionari basat en el que proposa el “Document
preparatori” del Sínode.
Aquest qüestionari el treballarem primer a nivell personal. Després en
els grups ja actuals: catequistes, Consells, Càritas, etc. o en grups
expressos per treballar el qüestionari... La parròquia proposarà un grup
obert a tothom amb reunió setmanal. Ja s’indicarà dia i hora. Finalment
tot es posarà en comú en una Assemblea parroquial.
Trobareu a continuació el Qüestionari. Ja des d’ara preparem-nos
interiorment i deixem-nos guiar per l’Esperit Sant. Que Ell inspiri la nostra
reflexió i el nostre treball per una Església més sinodal.

proclama en les eucaristies dominicals- amb homilia i pregària de fidels.
Després es resa el Parenostre i es distribueix la Sagrada Comunió als fidels.
A l’interior del temple és obligatori l’ús de la mascareta.

Mn. Antoni Roca

Quan era adolescent, un salesià ens parlava amb entusiasme d’una
generació de grans escriptors francesos que s’havien convertit al
catolicisme a la primera meitat del segle XX. Era una llista que anava des del
Premi Nobel de Literatura François Mauriac fins a Jacques Maritain (un dels
redactors de la Declaració Universal dels Drets Humans), passant per Paul
Claudel, Charles Péguy o Leon Bloy.

PETIT QÜESTIONARI SOBRE LA SINODALIAT (CAMINAR JUNTS)
1. ¿Vivim a la nostra parròquia (grup, comunitat…) el fet de
“caminar junts”? ¿Quins fets o quines realitats existents ens
ajuden a sentir que caminem junts? ¿Quins fets o quines
realitats impedeixen o dificulten que puguem caminar junts?
2. A nivell personal, ¿quines passes em suggereix l’Esperit per
créixer en comunió amb els qui caminen junt amb mi? A nivell
de parròquia (grups, comunitat…), ¿hi hauria alguna iniciativa o
proposta que ens pogués ajudar a créixer en aquest viure que
“caminem junts”?

 CONFIRMACIONS
Avui, a la Missa de les 12, han rebut el sagrament de la Confirmació
de mans del Sr. Bisbe Mons. Agustí Cortés Soriano:
Anna Prats López, Laia Rosa Cordón, Ricard Torrents Pauné,
Víctor Martínez Garzón i Nicole Carvajal Villegas.
Donem-ne gràcies a Déu i preguem per ells i elles.
 TORNEN LES CELEBRACIONS DOMINICALS
A L’ERMITA DE SANT ROC
A partir del primer diumenge de novembre (dia 7), hi haurà a les 11 del matí
la celebració dominical amb presència de diaca, com ja es feia abans de la
pandèmia. En ella es proclama la Paraula de Déu –la mateixa que es

 CONDOLENÇA
La donem als familiars de Bibiana Alcubilla Ibáñez, que morí el passat
dia 20 a l’edat de 90 anys.
El dia 21 ens ha deixat també Félix Torres Bermúdez, a l’edat de 52
anys. El nostre condol a la seva família. Descansin en la pau del Senyor.
GRANS CONVERSOS

Hi penso de vegades quan a l’Església se’ns convida als laics a
evangelitzar, a anunciar la fe. I és que gairebé tots aquells literats francesos
es varen convertir a partir del testimoniatge d’amics i col·legues. Només
Claudel provenia d’una família cristiana. La resta, més aviat el contrari. La
majoria eren de tendència socialista, molt compromesos socialment i
políticament, però res del seu entorn no els convidava a la fe, excepte el
testimoniatge dels amics escriptors.
Sempre m’ha agradat llegir anècdotes sobre els èxits i fracassos
d’aquests intel·lectuals francesos en voler compartir la fe amb els seus
col·legues. Em resulta especialment atractiu el cas de Charles Péguy. Una
vegada convertit, va tenir problemes amb la seva dona, que era partidària
de les idees llibertàries de la comuna de París i que es negava a casar-se
per l’Església i a batejar els seus fills. Per això Péguy deia que ell era “un
cristià sense església”. Ara bé, durant la Guerra Mundial, Péguy va ser
mobilitzat i va morir en combat. Uns anys després, la seva dona i els seus
fills es varen convertir al catolicisme i es varen batejar.
És la prova que la fe és un do de Déu (Ell la concedeix a qui vol, quan
vol i com vol), però que en el pla de Déu hi ha l’exigència que els creients
evangelitzem, anunciem la nostra fe, donem testimoni de qui és el qui dona
sentit i plenitud a la nostra vida.

Joan Ferrés Prats

