Parròquia de Sant Vicenç Màrtir
INTENCIONS DE PREGÀRIA EN LES MISSES
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.

Dilluns dia 1.- SOLEMNITAT DE TOTS SANTS
9 h.- Jaume Presas Gil./ Gilberto Aguirre-Hercilia Ordóñez e hijo Ramiro, y
demàs familiares difuntos.
12:00.- Família Simon Rusinés.
Angelina Vilà.
Juan Puglla y sus hermanas María y Marina Puglla.
Dimarts dia 2.- Commemoració de tots els fidels difunts
9 h.- Joan Vendrell, Dominga Mallol i fill
12 h.- Al Cementiri: Per tots els fidels difunts
20 h.- Fidels difunts: Per tots els fidels difunts, amb un record especial pels
qui han mort en aquest darrer any.
Dimecres dia 3.- Sant Martí de Porres.
9 h.- Enric Perals i Mª Àngels Perals
20 h.- Maria Dolors Mestre (18è. aniversari.
Modesta Casas (sant)
Dijous dia 4.- Sant Carles Borromeo .
9 h.- Difuntos família Garcés Navarro.
20 h.- Celebració de la Paraula i Comunió
Divendres dia 5.- Sant . Santa Àngela de la Creu. Sants Zacaries i Elisabet.
9 h.- Missa
20 h.- Conxita Guilera, espòs Joan i fill Joaquim./ Angelina Vilà Llopart
Dissabte dia 6.- Sant Pere Poveda .
Vespre (festiva), 20 h.- Difunts família Torredemer Roig
Miquel Reverter Estrada
Teresa Muñoz (14 aniv.) i difunts Esteve-Duran
Diumenge dia 7.- DIUMENGE XXIV DE DURANT L’ANY.
9 h.- Família PlanasTuset
12:00 h.- Agustí Castells i Montserrat Roca
Teresina Masana Casas (1r. aniversari)
DIUMENGE VINENT, A LES 12:00 H: MISSA FAMILIAR DE CATEQUESI
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JORNADA DE PORTES OBERTES A LA LLAR
IRIS DE CÀRITAS DIOCESANA
S’ha signat un conveni entre Càritas Diocesana de Sant Feliu de
Llobregat, la Fundació Privada Iris i l’Ajuntament de Sant Vicenç
dels Horts, amb l’objectiu de compartir i de dur a terme activitats de
caire social en els seus respectius camps d’actuació, i
concretament en la seva voluntat de treballar en la gestió dels dos
habitatges oferts per la Fundació Iris, que es destinaran a lluitar
contra l’emergència habitacional de les persones que estan en
situació de risc d’exclusió residencial.
L´habitatge que incorpora Càritas al territori del bisbat de Sant Feliu
de Llobregat en el marc del programa d’habitatge social, disposa
de 9 places per persones en situació de vulnerabilitat. Amb aquest,
ja són 11 els habitatges compartits de Càritas. Ciments Molins fa
possible aquest projecte amb la seva col·laboració.
El diumenge 7 de novembre de 2021 farem una jornada de portes
obertes a la Llar Iris (carrer de Salvador Allende, 69-71) a la que
esteu tots i totes convidats, amb el següent programa.
10h.: Obrim portes – visita lliure
11h.: Al pati exterior, davant la porta d’entrada (façana principal)–
Lectura del manifest del dia de les persones sense llar. Paraules

per part de la Càritas Interparroquial, Director de Càritas diocesana
i d’Agustí Cortés, Bisbe de Sant Feliu de Llobregat,.
11,30h.: Benedicció de l’habitatge per part del Sr. Bisbe.
Animem-nos i arribem-nos-hi. Aprofitem aquest matí de
portes obertes!

 DILLUNS, DIA 1 DE NOVEMBRE:
SOLEMNITAT DE TOTS SANTS
Misses a les 9 i a les 12,00 h. És festa de precepte.
 DIMARTS, DIA 2 DE NOVEMBRE:
COMMEMORACIÓ DE TOTS ELS FIDELS DIFUNTS
Misses: 9 del matí, 12 del migdia, al cementiri i 8 del vespre.
 CONSELL PASTORAL PARROQUIAL: Dia 2 a les 21 h. Rectoria
DIUMENGE VINENT, JORNADA DE GERMANOR:
“SOM ALLÒ QUE TU ENS AJUDES A SER”
COL.LECTA EXTRA PER LA NOSTRA ESGLÉSIA DIOCESANA.
La campanya de Germanor d’enguany és de vital importància, ja que
l’economia de les parròquies ha quedat molt malmesa després de
tancament de temples i les posteriors restriccions d’aforament.

EL COR CEREROLS ENTRE NOSALTRES
Diumenge vinent, dia 7 de novembre, a les 18 h. tindrà lloc a la
nostra parròquia un CONCERT a càrrec del prestigiós COR
CEREROLS.
Interpretarà les Completes Solemnes a 8 veus del P. Joan Cererols, i
obres d’autors barrocs contemporanis al compositor català: T. Morley,
H. Purcell i H. Schütz.
Els concert l’organitza l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts i hi
col·labora la parròquia de Sant Vicenç màrtir.
El Cor Cererols, fundat l’any 2018, està composat per un grup d’antics
escolans de Montserrat. El cor pren el nom d’un músic que en el seu dia
també va ser escolà i després monjo de Montserrat: Joan Cererols
(1618-1680), compositor del barroc català i un dels pares de l’Escola de
Montserrat.

 BAPTISME, dia 31: Avui serà batejat l’infant Lucca Moreno Cano.
Ens alegrem per aquest nou naixement a la vida cristiana i preguem
per ell i la seva família.
 HORARI DE CONFESSIONS: Diumenges, mitja hora abans de la
missa de 9 h. També, en la mesura del possible: mitja hora abans de
la missa vespertina de dissabte i la del diumenge al migdia.
També a hores convingudes.

TOTS SANTS EN TEMPS DE SÍNODE
La convocatòria del Sínode per part del Papa Francesc és una de les
notícies d’Església més rellevants dels darrers mesos. El Papa vol que tots
els creients (bisbes, capellans, religiosos i laics) fem camí plegats, que ens
escoltem i que ens fem sentir, vol que tots els cristians participem en el
Sínode fent les nostres aportacions. Segons el Papa, amb el Sínode es busca
l’aggiornamento (posada al dia) de l’Església, en la línia del Concili Vaticà II.
Aquests dies he llegit força sobre el tema, i n’he parlat amb amics i
coneguts cristians. Els textos oficials, tant els provinents del Vaticà com els
del bisbat, coincideixen a intentar engrescar-nos des de l’optimisme, a
estimular-nos perquè participem. A les converses privades, en canvi, hi ha
més varietat de punts de vista.
M’he trobat aquests dies amb unes quantes actituds pessimistes.
Son creients que pensen que l’Església ha perdut credibilitat a causa dels
escàndols sexuals, dels problemes econòmics, del clericalisme, de la
vinculació amb el poder o de la discriminació de la dona. A alguns, a més,
els fa por que les veus més crítiques siguin filtrades i no arribin a les altes
esferes del Sínode.
Seria una llàstima que una crida a l’esperança com és el Sínode es
convertís en motiu de divisió i de desesperança. La festa de Tots Sants és
una bona oportunitat per recuperar la il·lusió i l’optimisme. Els sants als que
venerem aquest cap de setmana són una prova que Déu és amb nosaltres,
amb l’Església, i que només Déu pot compensar les nostres febleses, les
individuals i les comunitàries.
Déu, que al llarg dels segles ha fet camí amb tantes persones que han
estat fidels a les Benaurances, ens ajudarà també a nosaltres a fer un camí
de sinodalitat, de conversió, d’escolta, de transformació individual i
comunitària.
Joan Ferrés Prats

