Un testimoni com aquest resulta inquietant perquè posa de manifest
una maduresa que ens manca a la majoria. Aquest amic demostra tenir una
força interior que ens hauria d’avergonyir quan no sabem fer front a les
adversitats, quan ens desesperem davant la més petita contrarietat.
Sento que ell i d’altres com ell són exemples que Déu ens posa al davant
perquè aprenguem, com Jesús, a carregar les nostres creus, les nostres
petites o grans creus de cada dia.

Parròquia de Sant Vicenç Màrtir

Joan Ferrés Prats

INTENCIONS DE PREGÀRIA EN LES MISSES
Dissabte dia 20.- Sant Octavi i Adventor, soldats màrtirs .
Vespre (festiva), 20 h.- Antonio Pastor, esposa Margarita i Oleguer Boloix.
Josep Pi i esposa Juanita. Antonio García Soto (6è. aniversari)./ Mercè
Remolà i néta.
Diumenge dia 21.- SOLEMNITAT DE N.S. JESUCRIST, REI DE TOT EL MÓN.
Presentació de la benaurada Verge Maria al Temple.
9 h.Josep M. Aymerich Costa
12:00 h.- Esposos Isidre Prats (16 aniversari) i Maria Almirall.
Narcís Prats Boloix./ Carles Valls Nolla i M. Teresa Berenguer López
Dilluns dia 22.- Santa Cecília, verge i màrtir
20 h.- Difunts família Martí Tuset. /
Esposos Pere López i Montserrat Aymerich (27 aniv.) i difunts família.
Dimarts dia 23.- Sant Climent I, papa
9 h.- Missa
20 h.- Francesc Folqué Margalef i esposa.
Dimecres dia 24.- Sant Andreu Dung-Lac i companys màrtirs .
9 h.- Missa
20 h.- Teresina Masana (aniv. natalici)
Dijous dia 25.- Santa Catarina d’Alexandria.
9 h.- Catarina Ubach i Lluís Costa. 20 h.- Cel. de la Paraula i Comunió
Divendres dia 26.- Sant Joan Berchmans.
9 h.- Esposos Joan Marcè i Pepi Munné i família /
Esposos Josep Roca i Miquela Roig
20 h.- Funeral: Paquita Guasch Mayner.
Dissabte dia 27.- Sant . Beat Ramon Llull.
Vespre (festiva), 20 h.- Anita Ferrés(6è. aniv.) i espòs Joan .
Carles Valls Nolla /Pere Roig Roig i Mercè Roig i fills Martí i Montserrat
Diumenge dia 28.- DIUMENGE PRIMER D’ADVENT.
9 h.- Miquel Via, esposa Dolors i filla Mª Rosa. Joan Saperas i esposa Benita.
12:00 h.- Esposos Joan i Montserrat i filla Auxili. / Narcís Prats Boloix.
A Sant Roc, a les 11h.- Celebració dominical amb diaca.
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Per fer donatius a la Parròquia a través de Bizum, indicar codi ONG 02752.
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ADVENT I SÍNODE:
CAMINEM UNITS... CAP AL NADAL
Diumenge vinent comencem l’Advent. Un Advent marcat per un
esdeveniment nou: el Papa Francesc ens demana la participació de tot
el Poble de Déu en el sínode que ha convocat: cal que tota l’Església
camini unida des de les claus de la comunió, la participació i la missió.
L’Advent és una crida a caminar, a l’inici de l’Any litúrgic, el camí de la
fe, des de sortir a l’encontre del Senyor que ve, que ja ha vingut en la
petitesa de la nostra carn i que vindrà amb tota glòria al final dels temps.
Aquest camí no el fem sols, el fem amb tota l’Església, il·luminats per la
llum dels profetes que van anunciant i preparant la vinguda del Salvador.
“Caminem junts” més que mai aquest Advent que començarem:
l’Església, amb la seva litúrgia, ens acompanya:
1. seguirem l’Evangeli de Lluc, amb els seus accents propis...
2. Amb l’Església desvetllarem l’esperança: esperem el Salvador!
3. Afinarem la nostra caritat, sabent reconèixer el Senyor en cada
germà necessitat que tenim al costat: Gran recapte d’aliments
aquesta setmana, o Càritas diocesana o interparroquial Sant Vicenç.
“Caminar junts” ens suggereix dues coses molt positives:
1. “Caminar”: no romandre aturats, ancorats en el passat. El contrari
de caminar és està parat. Hem de ser una Església que camina, que
avança... ¿Estic encallat en la meva fe o camino amb l’Església?

2. “junts”: és no anar cadascú per la seva, no anar dividits, enfrontats,
dispersats...
Un doble esforç, doncs: caminar i fer-ho plegats, sense exclusions, sense
divisions, units.
Vet aquí un bon programa per aquest Advent. M’acostaré més a la
comunitat cristiana, i amb ella em retrobaré amb els meus germans. Ens
proposem no fer el camí sols, compartir més els neguits per una Església
que, inspirats per l’Esperit Sant i sota el seu impuls, volem que sigui un
lloc de comunió, de participació i un lloc de portar a terme la missió que
Jesús li ha encomanat.
Mn. Antoni Roca

XV JORNADES DE FORMACIÓ I ANIMACIÓ PASTORAL
DIOCESANES: DEL 22 AL 25 DE NOVEMBRE.
Adreçades als laics dels arxiprestats de la Vicaria del Llobregat amb
temàtica ben actual. De dilluns a dijous, de les 21h. a les 22,30h., a la
casa de l’Església de Sant Feliu de Llobregat.


Dilluns 22 de novembre: FAMÍLIA, segons el papa Francesc:
Samuel Segura i Laura Orri, matrimoni de Sant Boi de Llobregat.



Dimarts 23 novembre: EUTANÀSIA I TESTAMENT VITAL: Clara
Gutiérrez Aparcero, metgessa i especialista en cures pal·liatives.



Dimecres 24 novembre: EL SÍNODE, comunió, participació i
missió: Joan Peñafiel, vicari episcopal i professor de teologia.



Dijous 25 novembre: ECOLOGIA INTEGRAL: el camí del papa
Francesc: Carles Armengol Siscares, pedagog, i grup ecologia de J i P.
Demanem cotxes voluntaris per a desplaçar-se. A les 20´40h. a la Pl.
de l’Ajuntament.
CONDOLENÇA
 la donem als familiars d’Antonio Rodríguez Coderque, que morí el
passat dia 13, a l’edat de 76 anys. Que descansi en pau.


També el passat dia 13 moria, a l’Arboç del Penedès, la Sra. Paquita
Guasch Mayner, mare de Cati Mestres, feligresa implicada en moltes
tasques de la nostra parròquia. Les exèquies se celebraren dilluns
passat, a l’Arboç. Divendres vinent, dia 26, a les 8 del vespre i a la
nostra parròquia tindrà lloc una missa funeral, pregant pel seu repòs
etern. Que descansi en pau.

 DIUMENGE VINENT COMENÇA L’ADVENT:
Aquest any proposem una mini-preparació (1/2 hora) setmanal sobre
la litúrgia de cada diumenge d’Advent. La finalitat és entrar més en
el missatge propi de cada diumenge: les lectures, i d’altres elements
que configuren aquest temps de preparació al Nadal.
Ho farem a la capella del Santíssim cada dissabte a les 7 del
vespre (dies 27 nov. 4, 11 i 18 desembre).
Seguidament, a 2/4 de 8, hi haurà la Pregària de Vespres,
amb la qual comença la litúrgia dominical, al Santíssim.
A les 8 del vespre: Missa vespertina de diumenge, com
sempre a la nau central.
Demanem puntualitat: Qui vulgui assistir a la preparació cal que
vingui a les 7h. Qui només vol venir a Vespres a 2/4 de 8. I qui
només vulgui venir a missa es queda a la nau central fins que sigui
l’hora de la missa. Així donem serietat a cada cosa i procurem no
distreure.
Animem a participar-hi: fomentem “caminar junts”!

UN TESTIMONI DE FE I DE VALENTIA
És l’Esclerosi Lateral Amiotròfica (ELA), una malaltia neuromuscular
degenerativa que afecta cinc de cada cent mil persones. Els afectats van
perdent la mobilitat dels seus músculs. Des que se’ls detecta la malaltia solen
viure menys de deu anys, la majoria entre dos i cinc.
Aquests dies se’n parla perquè la pateix Juan Carlos Unzué, que va ser porter
i més tard segon entrenador del Barça. Ja fa dos anys que jo volia escriure
sobre l’ELA, perquè la pateix un amic meu xilè, que era professor de la
Universitat de Santiago de Xile.
Va ser diagnosticat l’any 2018. Li varen haver de fer una traqueotomia perquè
els seus pulmons no funcionaven i necessitaven un ventilador. Més endavant
li varen adaptar un dispositiu (Tobii) que li permet llegir i escriure en un
ordinador amb el moviment de les seves pupil·les, perquè són l’única part del
seu cos que es mou.
La història d’aquest amic és peculiar. Durant la dictadura xilena va ser
militant de la Izquierda Cristiana Unidad Popular. Després es va distanciar
una mica de la fe. Amb la malaltia s’ha retrobat amb Déu i la fe li dona una
força increïble.
Un amic xilè que tenim en comú el visita i li fa companyia sovint, i em diu
que, malgrat la gravetat de la situació, no perd l’ànim: ells el van a veure
pensant a animar-lo i quan surten s’adonen que és ell qui els ha animat.
(continua al darrere)

