
Llavors, quin és el millor dia possible que ens podem desitjar a nosaltres 
mateixos i que podem desitjar als que estimem? Aquell en el que no patim 
cap adversitat? O aquell en el que som capaços de convertir l’adversitat en 
oportunitat? 

Que Déu Pare m’ajudi a convertir cada dia en el millor dia possible. 

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. 
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“L’ACOLLÍ A CASA SEVA” 
(ROMERIA A MONTSERRAT) 

 

Enguany se celebra a Montserrat el 75è. aniversari de l’entronització de 
la Imatge de la Moreneta al nou tron al Cambril de la Basílica de 
Montserrat. Fou l’abril de 1947. Aquest aniversari  ha fet que el Centre 
Pastoral de Montserrat  proposés com a lema aquesta frase que 
encapçala el nostre escrit i que és treta de l’Evangeli de Joan, quan 
Jesús, des de la Creu diu al deixeble estimat: “aquí tens la teva mare”. 
L’evangelista afegeix: ”I d’aleshores ençà el deixeble la va acollir a casa 
seva” (Jn 19, 27). 
Aquesta frase ens evoca l’hora decisiva de Jesús, l’hora del seu 
testament, quan el deixeble estimat, que personifica l’ideal de la 
comunitat cristiana, rep el darrer manament del Senyor, i acull la seva 
mare com un do preciós de Déu.  
També avui, com ho ha estat per a totes les generacions de cristians, 
Maria continua essent model de confiança en l’obra de Déu en el nostre 
ara i aquí. Es tracta d’irradiar al nostre voltant, amb els actes senzills de 
la vida quotidiana, el goig interior i la pau, fruits de la consolació de 
l’Esperit. 
La devoció que els catalans tenim per la Moreneta ha fet que, com aquell 
deixeble estimat de Jesús, l’acollim a casa nostra. La seva imatge, signe 
de la seva companyia i protecció maternals, és ben present en moltes 
cases, en el Déu vos guard, en imatges, piques d’aigua beneïda, petites 
capelles o retaules que acompanyen la nostra pregària de família. 
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INTENCIONS  DE  PREGÀRIA EN LES MISSES 
 

Dissabte dia 17.- Sant Robert Belarmino.  
Vespre (festiva), 20 h.-  Difunts famílies Portants del Sant Crist. 
    Dolors Prats i Josep Ferrés   
 

Diumenge dia 18.- DIUMENGE  25 DE DURANT L’ANY .  
9 h.-  Missa       
12:00 h.-  Missa 
 

Dilluns dia 19.- Santa Maria de Cervelló  
20 h.-    José (Pepe) Díaz Navarro. Funeral     
 

Dimarts dia  20.- Festa de la Dedicació del temple de Sant Vicenç màrtir.  
9 h.- Missa   
20 h.-  Esposos Antonio Pastor i Margarita. Oleguer Boloix i difunts família 
 

Dimecres dia 21.- Sant Mateu, apòstol i evangelista. 
9 h.-    Missa                                       20 h.-    Missa     
 

Dijous dia  22.- Sant Fèlix IV . Sant Maurici  
9 h.-  Difunts família Martí-Tuset 
20 h.- Celebració de la Paraula i Comunió 
 

Divendres dia 23.- Sant Pius de Pietrelcina.   
9 h.-  Missa       20 h.-  Missa  

 

Dissabte dia 24.- Mare de Déu de la Mercè.  
Vespre (festiva), 20 h.-   Mn. Joan Batlles Alerm  
   Carme Roget Pumarola 
   Joan Matas-Anita Ferrés. Mª Dolors Balcells 
   Antoni Vendrell Mallol (4t. aniv.) 

Acció de gràcies 34 aniversar casament de Jordi i 
Montserrat i 37 aniversari de Josep i Maria Rosa. 

 

Diumenge dia 25.- DIUMENGE 26 DE DURANTL’ANY .  
9 h.-  Difunts Planas Tuset. Esposos Miquel Via i Dolores i filla Mª Rosa. 
         Esposos Joan Saperas i Benita. 
 

9,15 h (a la Basílica de Montserrat) : Pere Cerdà i Maria Herrero 
 

12:00 h.-  Esposos Joan i Montserrat i filla Auxili. 
       Isidre Prats i Maria Almirall. 
 

 



Ara quan el proper cap de setmana pugem en Romeria a Montserrat cal 
que revifem aquell acolliment de Sant Joan al peu de la creu i aquell 
acolliment que s’esdevingué ha fet 75 anys, amb l’entronització de la 
imatge al Cambril de la Basílica. L’acolliment de la Mare inclou 
l’acolliment del seu Fill Jesús. I aquest acolliment  no és impersonal. Es 
dona al cor de cada creient i al cor de cada home i dona de bona voluntat 
que obre el seu cor a Crist que també ens diu: “Aquí tens la teva mare”. 
 

Mn. Anton Roca 
 

 

 COMMEMORACIÓ DE LA DEDICACIÓ DEL NOSTRE TEMPLE 
PARROQUIAL: 20 DE SETEMBRE  
Ja fa 24 anys que el nostre temple parroquial, després de moltes 
obres que l’ennobliren, fou finalment DEDICAT al Senyor amb la 
presència del Sr. Bisbe i el poble fidel. El calendari litúrgic preveu 
celebrar cada any l’aniversari de la Dedicació, com a festa en el propi 
temple. Celebració d’acció de gràcies per tot el que rebem en el 
nostre temple parroquial. I pregària perquè amb les portes ben 
obertes sigui una crida a reunir-nos amb tots els germans en un sol 
amor. En les misses de 9 i 20 h. en farem memòria i ho celebrarem. 
 

 ORDENACIÓ DIACONAL DE JOSEP SELLARÉS  
Amb goig hem rebut la notícia que el seminarista que col·labora a la 
nostra parròquia serà ordenat diaca el proper dia 23 d’octubre  
(diumenge) a 2/4 de 7 de la tarda a la basílica de Vilafranca del 
Penedès. Juntament amb ell també serà ordenat el seminarista  
Manuel Rodríguez Garrido  que col·labora a la parròquia de Vilafranca. 
Preguem per ells i al seu temps organitzarem l’anada a aquesta 
ordenació. 

 

 LA ROMERIA, A TOCAR  

. Ens falta gent que pugi el diumenge en autocar i al dinar de 
germanor. Us podeu apuntar fins dimecres, dia 21. 

. La xerrada de dissabte a la tarda a les 16,30 a l’hostatgeria vol 
parlar-nos de les transformacions en la vida de Sant Ignasi. Ja sabeu 
que aquest sant visqué una experiència religiosa gran a Montserrat 
i a Manresa. N’hem celebrat el 500 aniversari. El jesuïta  Josep M 
Margenat, historiador, ens en parlarà en la xerrada: “Les 
transformacions d’Iñigo de Loiola” .                                                                                                                                                                                    

        
                          

 CONDOLENÇA 
La donem a la família de Montserrat Llinàs i Graells, que morí el 
passat 13 de setembre, a l’edat de 86 anys. Les exèquies tingueren 
lloc a la parròquia de Sant Antoni de Pàdua. 
Per raó de la seva vinculació a la parròquia de Sant Vicenç, el proper 
dimarts, dia 27 de setembre celebrarem aquí un funeral en 
sufragi de la seva ànima, a les 8 del vespre.  
Que descansi en la pau del Senyor. 

 

 BAPTISME  
Aquest diumenge, dia 18, rebrà el sagrament del Baptisme la nena 
Nayra Cuesta Ramos. La nostra enhorabona i pregària. 
 

 PER MOLTS ANYS, MN. MATEU,  EN EL DIA DEL SEU SANT! 
 

 

LES PARADOXES DE LA FELICITAT 

Acabo de rebre un d'aquells típics missatges que ens solem enviar per 
WhatsApp. Me l’ha enviat una persona amiga, que és cristiana. S’hi veu la 
Mafalda amb el telèfon a la mà, dient: 

-       És la fàbrica dels dies? Em podrien enviar el millor dia que tinguin? És 
per regalar-lo a un grup de persones molt especials que m'acompanyen en 
el recorregut de la meva vida. 

Estic fent aquest escrit el dia de la Mare de Déu dels Dolors, i em 
pregunto què diria Maria sobre el missatge que m'ha enviat el meu amic. Per 
descomptat, el missatge posa de manifest que la persona que me l'envia 
m’estima, i desitjar el millor a les persones que estimem és un sentiment 
cristià. 

Però no puc deixar de pensar que Maria diria alguna cosa més. Diria 
que potser amb aquesta mena de missatges estem perpetuant un equívoc, el 
de considerar que la felicitat ens ve de fora, que depèn sobretot del que ens 
passa. Semblaria que el millor dia possible és una realitat que ens ve donada, 
no una realitat que hem de construir nosaltres mateixos.  

És un tema paradoxal. És normal que desitgem a les persones que 
estimem una vida plaent, sense dolor ni adversitat. Però sabem que el dolor 
i l’adversitat són inevitables, formen part de la vida, i alhora sabem, com a 
persones cristianes, que el dolor i l’adversitat son imprescindibles perquè 
puguem créixer i madurar. Sabem que no hi pot haver fruit si el gra de blat 
no mor. Sabem -i Maria més que ningú- que tota resurrecció passa per la 
creu.  


