
 

L’ESPLAI FLOR DE NEU COMENÇA EL CURS: Aquest dissabte, dia 
1, ha començat l’esplai amb la Missa a 2/4 d’11 i el passi de fotos de les 
activitats de l’estiu. Hi han participat pares i nens amb els seus monitors.  
  

SANT FRANCESC D’ASSÍS: 4 d’octubre  

El Papa Francesc diu: Aquest sant de l’amor fratern, de la senzillesa i 

de l’alegria, que em va inspirar a escriure l’encíclica Laudato si’, torna a 
motivar-me per dedicar aquesta nova encíclica (Fratelli Tutti) a la 
fraternitat i a l’amistat social. Perquè sant Francesc, que se sentia germà 
del sol, de la mar i del vent, se sabia encara més unit als qui eren de la 
seva pròpia carn. Va sembrar pau per tot arreu i va caminar prop dels 
pobres, dels abandonats, dels malalts, dels exclosos, dels últims. 

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 27 DE DURANT L’ANY.      2 D’OCTUBRE DE 2022. Nº 36 
 

UNA EXPERIÈNCIA AGRAÏDA (2) 
 

CONCLUSIONS DEL TREBALL DIOCESÀ SOBRE EL SÍNODE  
(ve del Full anterior) 
 

4. Celebrar: donem gràcies perquè el sínode ens ha mostrat la 

importància i l’absoluta necessitat de la pregària. S’entén que l’Eucaristia 

és un punt focal, on convergeix tot i d’on es deriva tot. Desitgem ser dels 

qui posem en relació les nostres celebracions amb la nostra vida 

quotidiana, tendint a la vivència de la fe, segons l’Esperit, i a 

l’acompliment del Regne de Déu, sense descuidar la promesa de les 

benaurances que Jesús ens proposa.  

5. Corresponsables en la missió: donem gràcies perquè hem percebut 

l’alegria de ser missió, i per tant, de ser dels qui convidem a la fe aquells 

amb els qui compartim la vida. Ens hem reconegut a la vegada com a 

deixebles i missioners, és a dir, dels qui segueixen amb pas ferm l’Esperit 

de Déu, i dels qui de vegades ens situem humilment com a referents en 

el camí per a d’altres germans nostres, creients i no-creients. 

6. Dialogar en l’Església i en la societat: donem gràcies per haver crescut 

en l’habilitat d’obrir-nos al diàleg i recórrer a ell tant en ambients interns 

com en ambients externs. Volem ser dialogants amb tothom, i dels qui 

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 1.- Santa Teresina de l’infant Jesús .  
Vespre (festiva), 20 h.-  Difunts família Torredemer Roig./ Dif. Fam. Mèlich 
Oriol/ Teresina Masana (el Sant)/ 53 aniversari casament Jaume i Anna M.   
 

Diumenge dia 2.- DIUMENGE  27 DE DURANT L’ANY.  Els Sants Àngels 
Custodis. 
9 h.- Esposos Pere Munné i Rosa Rigol. 
12:00 h.-  Esposos Agustí i Montserrat. 
 

Dilluns dia 3.- Sant Francesc Borja.   
20 h.-  Missa   
     

Dimarts dia  4.- Sant Francesc d’Assís.  
9 h.-  Francesc Mestre, prevere  
20 h.-  Missa 

Dimecres dia 5.- Tèmpores d’acció de gràcies i de petició.. 
9 h.-  Missa   
20 h.-  Modesta Casas (el Sant). / Pere Torres Rusinés (17 anys)       
 

Dijous dia  6.- Sant Bru, fundador dels cartoixos.  
9 h.-  Miquel Reverter Estrada 
20 h.- Missa 
 

Divendres dia 7.- Mare de Déu del Roser .   
9 h.- Maria Escala Pujadas i familiars difunts 
20 h.-   Bienvenida Hernández Martin (1er. aniversari). 
 

Dissabte dia 8.- Sant Joan de Jesús .  
Vespre (festiva), 20 h.-   Antoni Costa i Magdalena Prats i família  
 

Diumenge dia 9.- DIUMENGE 28 DE DURANT L’ANY  .  
9 h.-  Esposos Roser Munné i Joan Prats. 
12:00 h.-  Missa. 
 

 

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html


cuidem el diàleg, no com una estratègia evangelitzadora, sinó pel 

convenciment que aquest és el camí per entendre’ns personalment i per 

fer de la fraternitat una fita comuna possible. 
  

7. Amb les altres confessions cristianes: donem gràcies per haver conegut 

la crida de  Jesús a la unitat. Ens sentim molt convidats a construir ponts 

de relació amb els  germans d’altres confessions cristianes. 

Per a nosaltres la sinodalitat vol ser sempre, i ho acceptem joiosament, 

una expressió incloent de la salvació.         (continuarà) 

 

 

 L’ORDENACIÓ DIACONAL DE JOSEP SELLARÉS MESTRE                                               
Com ja vàrem informar tindrà lloc a la Basílica de Santa Maria de 
Vilafranca del Penedès, el diumenge 23 d’octubre, a les 18,30 h., 
juntament amb el seu company Manuel Rodríguez Garrido. 
Per facilitar-ne la participació, s’organitza un autocar per a assistir-
hi. La sortida serà a les 5 de la tarda, del lloc acostumat (La Vailet, 
al costat del McDonald’s).  Per apuntar-vos: al despatx 
parroquial (dimecres i divendres, de 6 a 8 del vespre).  
                                                                                                                                                                                 

 CASAMENT MES D’OCTUBRE 
Dia 2: Aleix Lloret González amb Zaida Hernández Hernández, 
nascuts a Barcelona i Esplugues de Llobregat, i veïns de Sant Vicenç 
dels Horts. Els felicitem i els animem en el seu camí matrimonial. 

                          

 CONDOLENÇA 
La donem al seu espòs Miquel Saperas  i tots els  familiars de Susana 
Alonso Piqué, la qual morí el passat 27 de setembre a l’edat de 41 
anys. La cerimònia exequial tingué lloc al tanatori de les Corts, el 
passat divendres, 30 de setembre. 
Descansi en la pau del Senyor. 

 

 APLEC A L’ERMITA DE LA MARE DE DÉU DEL REMEI  
Diumenge vinent dia 9 d’octubre s’escau la festivitat de la Mare de 
Déu del Remei (2n. diumenge del mes d’octubre). 
La celebració de l’Eucaristia dominical serà a les 12, 30 h., presidida 
pel rector de Cervelló. El Sant  Rosari a les 17,30 h.  
 

 TROBADA DIOCESANA DE CATEQUISTES:  
DIUMENGE VINENT, DIA 9 D’OCTUBRE, A LES 17,00 h. 

En iniciar-se un nou curs, el Sr. Bisbe ens convoca a la Casa de l’Església: 
escoltem, preguem, celebrem l’Eucaristia i ens envia com Jesús als 
apòstols: “Com el Pare m’ha enviat a mi, també jo us envio a vosaltres”. 

 
 

ESTIMAR-SE A SI MATEIX 

Aquesta setmana he llegit una cosa ben curiosa sobre el funcionament del 

cervell. Els científics han descobert que, quan una persona parla sobre ella 

mateixa, el seu cervell està molt més actiu que quan parla sobre qualsevol 

altra persona o cosa, el que significa que en una conversa sobre un mateix 

s'hi impliquen moltes més àrees cerebrals que en una conversa sobre 

qualsevol altra tema o persona. 

Aquesta informació m’ha fet pensar en un fenomen que ja coneixia, un 

fenomen que els científics anomenen efecte cóctel. Imaginem que estic en 

una festa social. Estem prenent una copa i s'han format petits grups. Jo estic 

concentrat en la conversa que mantinc amb el meu grup. Aparentment no 

sento res més. Però, quan en un grup proper es pronuncia el meu nom, el 

meu cervell desconnecta automàticament de la conversa del meu grup i es 

concentra en la de l'altre.  

Això demostra que l’inconscient processa contínuament molts més estímuls 

dels que pensem, i va seleccionant en cada moment els que considera més 

rellevants. I no hi ha res més rellevant per a nosaltres que nosaltres mateixos. 

Vol dir que som egoistes? No necessàriament. L’evangeli, quan ens convida 

a estimar els altres, ens diu que els hem d’estimar “com a nosaltres mateixos”. 

Ni més ni menys que a nosaltres mateixos. 

Per situar les coses en el seu punt, hi ha un altre descobriment de la ciència 

que complementa els que acabo d'explicar. Hi ha estudis que demostren que 

aquelles persones que són altruistes, quan fan un acte de generositat, se’ls 

activen les àrees cerebrals vinculades a la recompensa i al plaer. És a dir, les 

persones generoses i compromeses son felices en el seu altruisme, 

experimenten que estimar als altres és la millor manera d’estimar-se a elles 

mateixes.  

Trobo, una vegada més, que la ciència arriba on ja havíem arribat a través de 

l’evangeli. Però m'agrada veure que coincideixen. 

Joan Ferrés Prats 


