Parròquia de Sant Vicenç Màrtir
INTENCIONS DE PREGÀRIA EN LES MISSES
Dissabte dia 18.- Santa Marina, verge i màrtir.
Matí.- No hi ha missa.
Vespre (festiva).- Lluís Parellada (35 aniv.), esposa Marta i fill Isidre / Josep
Torralba / Jaume Perals Aymerich / Esposos Francesc Boada i Catarina Llinàs /
Isabel Panadès López.
Diumenge dia 19.- DIUMENGE XII DER DURANT L’ANY.
9h.-Família Reverter- Margarit. Josep M. Sanglas Casa.
12h.-Difunts socis Centre Catòlic / Eleuteri Termes i Sebastià Serra /Esposos
Oleguer Boloix i Rosa Casas; Joaquim Vilaplana i Maria Farrés.
18h.- Missa.
11h matí a Sant Roc.- Per la Feligresia.
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Dilluns dia 20 .- Sant Silveri, Papa / Santa Florentina.
Vespre.- Antoni Pastor i Campmany / Silverio Quintanar Alberdaño (1r. aniv.) i
Silver Qintanar Martínez (1r. aniv.) / Florentina Parés.

DIUMENGE 12 DE DRANT L’ANY

Dimarts dia 21.- Sant Lluís Gonzaga, religiós jesuïta.
Matí.- Lluís Bosch, esposa Francisca i fill Lluís / Lluís Costa Colomer.
Vespre- Lluïsa Bosquet i espòs Pere (aiversari).
Dimecres dia 22.- Sant Joan Fisher, bisbe.
Matí.- Família Martí Tuset.
Vespre- Alvaro Antolí Arbiol (funeral).
Dijous dia 23.- Sant Zenó, màrtir.
Matí.- Missa.
Vespre.- Missa.
Divendres dia 24.- NAIXEMENT DE SANT JOAN BAPTISTA.
Matí.- 12 h: Joan Boltà i esposa Maria./ Joan Pastor i esposa Eulàlia.
Vespre.- Joan Marcè i Rigol / Intenció particular / Joan Torredemer i esposa
Montserrat / Joan Llorenç Campmany i pares / Joan Prats Escala / Joan Costa
Ubach / Joan Escala i Carme Pujadas / Jaume Romegosa i esposa Lola Sàbat / Joan
Vilà i família.
Dissabte dia 25.- Sant Pròsper d’Aquitània, bisbe.
Matí.- No hi ha missa.
Vespre (festiva) 20h.- Joana Puigdomènech (13 aniv.) i espòs Josep Pi / Joaquim
Boada Llinàs / esposos Joan Matas i Annita Ferrés / Isabel Panadès López (1r.
aniv.)
Diumenge dia 26.-DIUMENGE XIII DE DURANT L’ANY. Sant Pelai.
9h.- Concepció Ferrés / Maria Poch (7è. aniv.) fill Joan i espòs Joan Mèlich.
12h.-Avis Castells Roca i Font Mèlich./ Isidre Prats./Família Ponts Gil./ Carme
Cardús Muñoz (1 aniv.) de les seves amigues./ Sebastián Expósito Fernández (7
aniv.)/ Magdalena Marcè Prats (5è. aniv.).Noces d’Or de Josep Ponts i Assumpta
Gil (28 de juny de 1966)
18h.- Joan Saperas i Esposa Benita. Miquel Via i esposa Dolors.
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ASSEMBLEA PARROQUIAL:
POSEM FIL A L’AGULLA…(3)
El segon gran àmbit de treball és el que el Document anomena LA
RESPOSTA.L’Assemblea constata que la parròquia a través de les
seves activitats dóna una resposta important i en molts casos força
contundent al seu entorn i a la realitat que l’envolta: pobresa, infants i
joves (catequesi i esplai), gent gran, malalts… No obstant es demana
més implicació dels qui treballen aquests camps. Sovint és minsa i això
dificulta el desenvolupament de les activitats. Cal que hi participi més
gent i més diversa.
La resposta sovint no és prou coneguda: cal donr-la a conèixer
més a través dels mitjans de comunicació, xarxes socials (internet:
web, Facebook…).En el moment de posar fil a l’agulla caldrà refer grups
i activitats, invitar més gent a participar-hi. Refer el Consell Pastoral per
tal que hi siguin representats tots els grups que treballen a la
parròquia. Caldrà convocar novament i renovar el moviment de Vida
Creixent; caldrà, potser, propiciar un grup entorn les celebracions o
vida litúrgica; un grup de reflexió fe i vida, creació del Consell
d’Economia… i potenciar els serveis que la parròquia ja té: acollidors de
promesos i de Baptismes, catequistes, monitors d’Esplai Flor de Neu,
grup de joves, visitadors de malalts i Hospitalitat de la Mare de Déu de
Lourdes, Càritas, Portants del Sant Crist, etc.
Mn. Anton Roca

ACTIVITATS
MOLT AGRAÏT!
El passat dia 13, celebràrem la festa de Sant Antoni de Pàdua,
el meu Patró. La festa, més enllà de viure-la com un esdeveniment
personal, penso que tingué tot un context parroquial, de comunitat
cristiana, de fidels que preguen pel seu rector i de rector que viu el
goig de sentir-se rodejat per un bon nombre de fidels i prega per
les seves necessitats. Després de les celebracions vingueren les
felicitacions, regals, aportacions, i un ressopó banyat amb cava que
es repartí a l’estil de la multiplicació dels pans i peixos: n’hi hagué
per tothom!
Dono les gràcies ben sincerament a tots els qui poguéreu i
volguéreu participar amb l’obsequi i amb la vostra presència.
Vàrem viure un moment molt simpàtic de goig, d’afecte, de
germanor, de fer pinya i mirar endavant donant-nos les mans.
Gràcies!
DIVENDRES, DIA 24: FESTA DE SANT JOAN BAPTISTA
Misses a les 12 del migdia i a les 8 del vespre.
85è. ROMIATGE A MONTSERRAT: 23, 24 i 25 de setembre.
Falten dies però ja en comencem a parlar, perquè ens agrada
tornar a pujar a Montserrat en Romeria amb la nostra parròquia.
INSCRIPCIONS PER A SOL·LICITAR CEL·LES:
• Dia 30 de juny: de 18,00 a 20,00 h. al Despatx parroquial
(personalment o delegant una persona)
• De l’1 al 10 de juliol: Tel. 676.872.782 (Joan Mèlich)
LES PRIMERES COMUNIONS HAN PASSAT…
Han estat 65 infants -60 famílies- els qui han celebrat la Primera
Comunió en el nostre temple parroquial. Les celebracions han estat
participades, amb l’ajuda dels cants a la pantalla i amb molt bona
col·laboració dels pares i amb un silenci força reeixit. Els infants
han estat atents. L’ofrena dels sobres anònims donats als pares ha
donat un resultat de 2.165 €., cosa que agraïm molt i que han
servit per a les despeses de flors, recordatoris, fi de curs, etc.

Moltes gràcies. Ara només cal esperar que la llavor sembrada doni
els seus fruits. Gràcies pares i catequistes.
ACOLLIDORS DE PROMESOS
Es reuneixen aquest dimarts, dia 21, a 2/4 de 10 del vespre.
PREPARACIÓ COLÒNIES ESPLAI FLOR DE NEU
Durant aquest cap de setmana, els monitors de l’esplai Flor de
Neu, han anat a la casa de colònies el “Molí de la Riera” (Sant Pere
de Torelló), per preparar les colònies que realitzaran de l’1 al 10
d’agost.
SEMPRE POSITIUS
Amb pocs dies de diferència he llegit els resultats de tres
investigacions diferents que m’han interessat perquè connecten amb la
lectura que fem des de l’Evangeli de la vida i de les relacions humanes.
La psicòloga Barbara Fredrickson, de la Universaitat de Carolina del
Nord, va mostrar a uns voluntaris clips de vídeo divertits, i a uns altres
clips de vídeos de por. Després va demanar a tots que escriguessin en
un full coses que els agradaria fer si disposessin de mitja hora lliura. Els
primers voluntaris no només varen escriure moltes més coses, sinó que
les que van escriure eren molt més creatives.
La psicòloga Elaine Fox va utilitzar uns recursos similars per a
induir a uns voluntaris a un estat d'ànim positiu i a uns altres a un de
negatiu, i després els va donar a tots una sèrie de trencaclosques i de
problemes. Els que havien estat induïts a l’estat d'ànim positiu van
demostrar una capacitat molt superior de resoldre els reptes
intel·lectuals.
A la tercera investigació John Gottman va analitzar les relacions de
centenars de parelles i va descobrir que una actitud mantinguda de
desdeny o menyspreu per part d’un dels membres de la parella
repercutia en la salut de l'altre membre de la parella. És a dir, el fet
que una persona a la que estimes manifesti desdeny envers tu resulta
tan estressant que deteriora el funcionament del teu sistema
immunològic.
En definitiva, està demostrat científicament el que ens diu
l’Evangeli, que les actituds negatives no només són destructives per a
un mateix, sinó també per als altres. Aquella expressió que repetia tant

Van Gaal quan va ser entrenador del Barça (“Siempre positivo”) hauria
de ser un eslògan compartit per tots els creients si volem créixer com a
persones i ajudar a créixer als altres.
Joan Ferrés i Prats

