
notícies comporten un impuls per a la meva fe, en descobrir que Déu es 

continua fent present en una Església pecadora, a través d'uns testimonis 

sòlids de fe i  de compromís.  

Joan Ferrés Prats 

Parròquia de Sant Vicenç Màrtir 

 

 

         

       Parròquia Sant Vicenç, màrtir                                  @vidaparroquial  

Per fer donatius a la Parròquia a través de Bizum, indicar codi ONG 02752. 

 

 

Diumenge 23 de durant l’any.          4 DE SETEMBRE DE 2022. Nº 32 
 

SOM-HI! 
 

Amb aquesta expressió d’ànim comencem un nou curs. L’estiu sempre 
significa una certa parada d’activitats, uns dies de descans, de 
relaxament... Esperem que hagi estat un bon temps per les relacions 
familiars, per l’oci, la cultura, canvi d’aires i així tornar amb bon ànim a 
la normalitat. Ens podria passar que ens costés tornar a començar, 
tornar a la vida rutinària. 
També a nivell de comunitat parroquial hem d’anar “escalfant motors”  i 
valorar allò que anirem fent, ni que sigui molt quotidià. El començament 
de curs ens fa replantejar la nostra il·lusió en l’Eucaristia dominical, en 
els serveis que fem a la parròquia. Fer-ho tot més motivats. Potser 
també mirar com podem créixer més espiritualment, en formació 
humana i cristiana, com poder fer algun servei a la parròquia... 
La nostra diòcesi viurà el diumenge 18 de setembre una gran celebració 
a la Basílica de la Sagrada Família de Barcelona. Una petita representació 
de cada parròquia podrà participar en l’Eucaristia amb motiu del camí 
sinodal fet a la diòcesi. Una ocasió magnífica per sentir-nos Església que 
fa camí amb esperança. 
La parròquia també viurà, un any més, la Romeria a Montserrat. Sempre 
pot ser un motiu per “fer parròquia” per “fer poble”. Participem-hi amb 
il·lusió i als peus de Santa Maria de Montserrat renovem el seguiment 
de Jesús formant comunitat. 
I moltes coses més que aniran sortint al llarg de l’any. Aprofitem-ho tot!  
 

Mn. Anton Roca 
 

Plaça de Sant Jordi, 4-6                                                                 Telf. 93 656 02 01 
08620 Sant Vicenç dels Horts                           Bisbat de Sant Feliu de Llobregat 
www.vidaparroquia l . cat                santvicenc685@bisbatsantfe l iu.cat  

 

 

 

INTENCIONS  DE  PREGÀRIA EN LES MISSES 
 

Dissabte dia 3.- Sant Gregori el Gran.  

8 del vespre (festiva).-  Difunts família Torredemer Roig. 

              Assumpta Tres i Josep Reverter.   

Diumenge dia 4.- DIUMENGE 23 DEL TEMPS DE DURANT L’ANY. Santa 

Rosalia.  

9h.-        Missa.  

11,00h: Pl. darrera l’ermita de Sant Roc: Missa de Vot de Poble. 

12:00h.- Esposos Agustí (11è. aniv.) i Montserr 

                Acció de gràcies pel 53 aniversari d’Agustí i Roser 
 

Dilluns dia 5.- Santa Teresa de Calcuta   
20 h.-   Missa      
 
Dimarts dia  6.- Sant Zacaries, profeta i Sant Eleuteri, abat  
9 h.-   Missa 
20 h.-  Dolores Nicolau Toral (capelletes Maria Auxiliadora) 

Dimecres dia 7.- Sant Albí, bisbe. Santa Judit, personatge bíblic 
9 h.-  Missa   
20 h.-    Missa     
 

Dijous dia  8.- Naixement de la Benaurada Verge Mariativitat de la Mare 
de Déu.  
9 h.-  Dif. Família Font-Pastor. 
           Núria Prats Escala i familiars 
20 h.- Celebració de la Paraula i Comunió 
 

Divendres dia 9.- Mare de Déu del Claustre. Sant Pere Claver, prevere 
jesuïta .   
9 h.-  Missa 
20 h.-   Missa 
 

Dissabte dia 10.- Beat Domènec Castellet .  
Vespre (festiva), 20 h.-   Acció de Gràcies amb motiu del 47 aniversari de 
                                            casament Ferrés-Galofré.  

Encarnació Rovira (de les seves amigues) 
 

Diumenge dia 11.- DIUMENGE  24 DE DURANT L’ANY.  
9 h.- Missa 
12:00 h.-  Missa 
 

 



 

 CELEBRACIÓ A LA SAGRADA FAMÍLIA: 18 DE SETEMBRE 
Finalment s’ofereix als qui es van inscriure a la celebració i van 
participar en el treball del Sínode la possibilitat de fer el viatge en 
autocar. El preu és de 8 euros. Cal que els inscrits confirmin –en 
hores de despatx- si vénen amb l’autocar. Al nostre autocar hi 
vindran el 7 de Torrelles, 33 de Sant Antoni de Pàdua i 32 de la 
nostra parròquia. Agafarem l’autocar al Centre la Vailet, al costat del 
McDonal’s, a les 4,30 h. de la tarda.    

 

 ROMERIA A MONTSERRAT: 23, 24 I 25 DE SETEMBRE 2022  
. Cel·les: Encara en queden unes quantes. Els interessats que es 
posin en contacte amb Joan Mèlech (676872782) o al despatx 
parroquial (dimecres i divendres de 2/4 de 7 a les 8 del vespre). 
. Autocar al Romiatge, diumenge, dia 25: Sortida del Centre La 
Vailet (costat del McDonald’s), a les 7,30 h. Apuntar-se en el despatx 
parroquial (de 2/4 de 7 a les 8 de la tarda). Preu autocar: 20 €. Preu 
dinar al restaurant: 20 €.                                                                                                                                                                                    

                                 

 INSCRIPCIONS A LA CATEQUESI INFANTIL  
Es faran al Casal Parroquial els dimecres 14 i 21 de setembre, de 5 a 
7 de la tarda. 
Enguany, el primer curs (a partir de 3r. de Bàsica) es farà els dilluns. 
Els de 2n curs (han de repetir la inscripció), els dimarts.  
 

 HORARI DE MISSES EN DIES FEIENERS  
Torna l’horari que hi havia abans de l’estiu: 

 Misses a les 9,00 h: de dimarts a divendres 
 Misses a les 20,00 h: de dilluns a dissabte, menys els dijous 

que hi haurà celebració de la Paraula i Comunió. 
 

 REUNIÓ DEL CONSELL D’ECONOMIA: 
Dijous vinent, a les 6 de la tarda, a la rectoria. Repàs del moment 
actual de la parròquia i proposta d’iniciatives. 

 

 DEFUNCIONS EN EL MES DAGOST  
Dia 8: Maria Bueno Torres, a l’edat de 90 anys 
Dia 10: Montserrat Massana Escofet, a l’edat de 75 anys. 
Dia 13: Josep Amigó Serra, a l’edat de 88 anys. 
Dia 28: Marisa Muiños  Pazos, a l’edat de 63 anys. 
Descansin en la pau del Senyor. 

 

 BAPTISMES EN EL MES D’AGOST  
Dia 13: Bryan Alessandro Lízan Wozniak. 

Dia 28: Martina Giménez Torredemer. 
Que creixi la llavor de la fe que han rebut per a aquest sagrament. 
 

 NOCES D’OR MATRIMONIALS 
Dissabte vinent, a les 11,30, celebraran aquest aniversari els esposos 
Ramon Planell i Remei Costa. Els felicitem i preguem la benedicció de 
Déu per ells i la seva família. 

 
 

LES DUES CARES DE L'ESGLÉSIA 

Aquest estiu, amb poc temps de diferència, hem tingut l’oportunitat de 

conèixer, a través de la premsa, algunes notícies de caire ben diferent 

relacionades amb l'Església. 

En un viatge oficial que el Papa Francesc ha fet al Canadà ha demanat perdó 

pel mal comès per l'Església als nens indígenes d’aquell país. És una lacra que 

s’ha estès durant més d’un segle, des de l'any 1863 fins al 1998, en unes escoles 

residencials pensades exclusivament per a nens indígenes, uns internats 

administrats pel govern i operats, en un 70%, per l'Església. Als infants 

indígenes se’ls impedia usar la seva llengua i la seva cultura, se’ls maltractava, 

s’abusava d’ells... S'han descobert fosses amb restes de nens que mai no van 

tornar a casa seva, víctimes del poder colonitzador.  

Com reconeix el Papa Francesc, l’Església demana perdó perquè hi va 

col·laborar, algunes vegades amb l’acció i unes altres amb l’omissió o la 

indiferència. Una pàgina tristíssima de la història recent. 

També aquest estiu alguns diaris han parlat, aquesta vegada amb lletra 

petita, de l'assassinat, a l'interior del temple, de dos jesuïtes mexicans, el P. 

Javier Campos i el P. Joaquín Mora, defensors precisament dels drets dels 

indígenes i dels més desfavorits. I també hem conegut -també amb lletra 

petita- la persecució estatal que pateix l’Església a Nicaragua. En són 

exemples la detenció del bisbe Rolando Álvarez per haver estat crític amb el 

govern de Daniel Ortega (havia demanat respecte per la llibertat d'expressió 

i de culte), i l'empresonament de vuit col·laboradors, sacerdots i laics. Les 

Nacions Unides i l'Organització d'Estats Americans han comunicat la seva 

preocupació per aquesta persecució. 

Són les dues cares d'una mateixa Església, alhora santa i pecadora. Per 

descomptat, lamento profundament que germans nostres en la fe siguin 

perseguits, empresonats i fins assassinats, però, si més no, aquestes darreres  


