Parròquia de Sant Vicenç Màrtir
INTENCIONS DE PREGÀRIA EN LES MISSES
Dissabte dia 4.- El Cor Immaculat de la Verge Maria.
Vespre (festiva) 20h.- Francisco Roldán Sánchez (1 mes)./ Joaquim Boada
Llinàs. Julián García i Maria Bruno.
Diumenge dia 5.- DIUMENGE X DE DURANT L’ANY. Sant Bonifaci.
9h.- Família Planas Tuset.
12h.- Jaume Caparà Cardús (17 aniv.). Agustí Castells i Montserrat Roca.
Joaquim Urpines./ Josep Ferrés Ferrés (84 anys).
18h.- Joan Rusinés Pi./ Josep Simon Torelló.
Difunts família Torredemer Roig.
11h matí a Sant Roc.- Per la Feligresia.
Dilluns dia 6.- Santa Bonifacia Rodríguez Castro. Sant Norbert.
Vespre.- Francisca Vendrell (9è. aniv.) i espòs Lluís.
Dimarts dia7.- Sant Robert, abat.
Matí.-Missa.
Vespre-Celebració Paraula i Comunió.
Dimecres dia8.- Sant Guillem, bisbe.
Matí.-Missa.
Vespre- Jaume Vilà.
Dijous dia9.- Sant Efrem, diaca.
Matí.- Missa.
Vespre.-Fabián González Sánchez (1r. aniv.), Jacinto Alcaide Borja (1r.
aniv.)
Divendres dia10.-Sant Asteri, bisbe i St. Maurici, abat.
Matí.- Maria Cusí Jordà.
Vespre.- Raul Montaño (1r. aniv.).
Dissabte dia11.- Sant Bernabé, apòstol.
Matí.-No hi ha missa.
Vespre (festiva).- Lola Duran (9è. aniv.) i espòs Francesc / Esposos Pau
Bayés i Rosa Olivella / Margarita Garcia Miñarro.
Diumenge dia 12.- DIUMENGE XI DE DURANT L’ANY.
9h.-Jaume Presas i família.
12h.- Jaume Vilà i família / Josep Mompart i esposa Dolores / Daniel i
Montserrat.
18h.- Missa
11h matí a Sant Roc.- Per la Feligresia.
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“EL MEU ÚNIC SECRET…
COMBREGAR CADA DIA"
Li van preguntar en una entrevista a una actriu quin secret tenia
per a mostrar-se sempre tan viva, tan feliç, tan alegre. Va
respondre: “el meu únic secret és que combrego tots els matins. I
d’això en trec la força de viure i d’estimar la gent”.
És bo recordar-ho ara que acabem de celebrar la festa del
Corpus.Va ser una celebració molt participada. D’una manera o
d’una altra, cadascú va aportar la seva col·laboració. Vàrem portar
els nostres “cinc pans i dos peixos” i n’hi hagué prou per viure el
miracle d’una joia profunda i sentir molt pròxima la presència de
Déu: Eucaristia i germanor. És el nostre tresor. Combreguem molt
sovint, però valorem prou el regal de l’Eucaristia? Un regal que
mereix una resposta de fe, d’agraïment, d’adoració... Tot això ho
vàrem viure diumenge passat. Però no perdem de vista que
l’Eucaristia ens ha estat donada per a ser menjada. “Qui mengi
d’aquest pa, viurà per sempre”.
Quan avui tanta gent es defineix com a cristians, encara que no
“practicants”, hauríem de valorar la proposta que ens fa Crist:
Cristians-comensals, és a dir, homes i dones cridats a menjar aquest
Pa de vida eterna. Cristians feliços de ser“convidats a la seva taula!”.
Mn. Anton Roca

POSEM FIL A L’AGULLA…(1)
Des d’aquestes pàgines del Full ens proposem desgranar el Document
Final de la nostra darrere Assemplea parroquial, amb l’ànim de donar-lo
a conèixer i animar que surtin persones per tirar-lo endavant. Tingueu
la bondat de recolliraquest treball que està a l’entrada al’Església.
ESCOLTEM-ESCOLTEM-NOS:El títol ja és molt suggerent… No es
tracta d’agafar catecismes ni manuals de la “bona parròquia”, ni aprofitar
l’ocasió per dir finalment el que jo pensó que hauria de fer la parròquia. En
tot cas la meva opinió al costat de les altres. Sovint en la nostra
comunicació l’”escoltar” ocupa un segon lloc. És clar, per escoltar, cal
abans donar la paraula o senzillament tenir una oïda fina, uns ulls ben
oberts, un nas per saber olorar…
Hi ha persones que van tan a la “seva”, tan de “pinyó fixe” que no
escolten res que s’aparti del seu guió. És començar amb bon peu que una
assemblea manifesti la seva voluntat d’escoltar. És una bona disposició i ha
de ser una actitud constant de l’Església i de les parròquies. Escoltar què
diu la gent, què passa en el món, què opina sobre la vida parroquial.
Només així hi haurà bona sintonía entre el missatge cristià i les persones
que l’han d’acollir. I sobretot escoltem-nos els qui formem la mateixa
Esgésia, els qui som els feligresos. Tots podem aportar, tots tenim coses a
dir interessants per a l’enriquiment de la nostra vida de fe i de la comunitat
parroquial. Ecoltem-nos defineix una voluntat que tothom hi digui la seva i
tothom mereix ser escoltat.
Encara el títol podría tenir un nou significat: En l’Església escoltem
Déu que ens parla i ens escoltem entre nosaltres. Déu té la iniciativa.
Malament anirà una parròquia que no es posi a l’escolta de la Paraula de
Déu. Però a la vegada, escoltem-nos mútuament allò que l’Esperit ens
inspira. Escoltem-nos perquè tots formem l’Església i perquè tots estem
cridats a aportar en bé de la construcció del Poble de Déu.

ACTIVITATS
CONTINUA LA INSCRIPCIÓ A LOURDES: Dilluns i Dijous, de
20,30 a 21,30. Animeu-vos que ja som una bona colla!

FESTA DE LES GERMANES SERVENTES DE SANT JOSEP:La festa
de Santa Bonifacia Rodríguez Castro, fundadora de las Siervas de San
José, es demà, dilluns. Però és aquest diumenge que ho celebren amb
Missa a les 10,30 a la parròquia de St. Josep, dinar familiar a les 14h.
al Pi Gros, jocs.... Felicitem als Laic@s S.S.J. i a tota la família
Josefina. Preguem que Déu beneeixi el seu bon treball a Sant Vicenç.
FESTA DEL TITULAR DE LA PARRÒQUIA DE SANT ANTONI DE
PÀDUA:Diumenge vinent, a les 13 h. Missa a la capella de St.
Antoni, al barri de Sant Antoni.Panets de St. Antoni i vermut de
Germanor. PER MOLTS ANYS!
BAPTISMES AVUI, DIUMENGE: Rebran el sagrament de la vida
cristiana els infants: Aina Hidalgo Perals, Abril Prieto Torras, Laia
Peixo Sánchez, Ainhoa Delgadillo Teixera i Biel Pérez Hernández.
Enhorabona als pares i famílies!
CREUER PEL RHIN: DEL 22 AL 29 D’AGOST: Ja som més de 25.
Ens agradaria arribar als 30. Per més informació: Parròquia
(936560201), Miquel Alberti (629378977), Eulàlia Salvans
(936564459).

LA SOLITUD
Una colla d’amics discutíem en relació a unes dades sobre la solitud
voluntària, buscada, unes dades polèmiques i provocadores. L'any 1950 un
3% de la població europea i nord-americana vivia sola. Avui a Londres quasi
quatre persones de cada deu viuen soles. A Suècia viuen soles el 40% de les
persones. A Dinamarca gairebé la meitat de les dones afronten el període de
la reproducció i el de la criança dels fills sense conviure amb cap parella.
Això representa un progrés o una regressió? És una expressió de
maduresa personal i d’autonomia o una prova de la incapacitat creixent de
compartir tota mena de situacions, volent per compartir només moments
positius aïllats?
Des del punt de vista de la fe, el tema de la solitud també és complex. Al
Gènesi Déu diu: “No és bo que l’home estigui sol”. I a l’Eclesiastés:”Ai del que
està sol!”. Però, per altra banda, Jesús es retirava sovint a la muntanya i al
desert per estar sol.
Segurament en aquesta qüestió, com a totes les qüestions importants de
la vida i de la fe, cal la capacitat de conciliar contraris. No ens podem
construir com a persones sense l’enriquiment que suposa la interacció amb
les altres persones, però alhora no podem interaccionar bé amb altres
persones si no ens trobem a nosaltres mateixos, si no estem en pau amb

nosaltres mateixos. En paraules del pensador Eric Fromm, “paradoxalment la
capacitat d’estar sol és la condició per a la capacitat d’estimar”.
No sabem què ens depara el futur, i hem d’estar oberts a l’evolució de
l’estil de vida, però no podem perdre de vista la condició paradoxal de la
solitud. Hi pot haver una mena d’egoisme i d’immaduresa en determinades
maneres de voler estar sol, però també hi pot haver egoisme i immaduresa en
la incapacitat d’estar sol.
Joan Ferrés i Prats

