Parròquia de Sant Vicenç Màrtir
INTENCIONS DE PREGÀRIA EN LES MISSES
Dissabte dia 30.- Sant Pere Crisòleg, bisbe.
Matí.- A les 9h. al bosc de l’Ordal: Mn. Josep Duran i Mn. Manel Gaset.
Vespre (festiva) 20 h.- Federico López Tabar / Mercè Ribera.
Diumenge dia 31.- DIUMENGE 18 DE DURANT L’ANY. St. Ignasi de Loiola.
9h.- Jaume Gelabert Català i família
12h.- Joan Font i Montserrat Mèlich / Joan Claret Arnalot (2n. aniversari).
Zaida Pozo (1 mes)
20 h.-Joan Saperas i esposa Benita /Miquel Via i esposa Dolors.
Intenció particular.
11h matí a Sant Roc.- Per la Feligresia.
Dilluns dia 1.- Sant Alfons Maria de Ligori.
Vespre, 20 h.- Encarnació Ventura
Dimarts dia2.- Sant Eusebi de Vercellí.
Vespre 20 h.- PER DEMANAR LA PAU. Acció de gràcies Mare de Déu
dels Àngels./ Enric Perals Aymerich
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VETLLA DE PREGÀRIA PER LA PAU

Dissabte dia6.- TRANSFIGURACIÓ DEL SENYOR. Sant Just i Sant Pastor.
Vespre (festiva) 20 h.- Difunts Torredemer Roig /
Maria Teresa Berenguer López.

L’atemptat a la Normandia, amb l’assassinat del sacerdot Jacques
Hamel, ha sigut un cop fort, com la crueltat viscuda a Niça, i també a
Munic, per citar només atemptats recents a Europa… Estem en estat de
guerra, però no pas guerra de religions, com ha dit el Papa. Hi ha el
perill de la revenja, creixement de l’odi i més violència. En aquests
moments cal mantenir el cap fred i el cor cristià.
Per això invitem a una VETLLA DE PREGÀRIA PER LA PAU, a la
nostra parròquia de Sant Vicenç màrtir. Dimarts vinent, dia 2, a les
7 de la tarda. Pregarem, reflexionarem, farem silenci, resarem el
rosari, exposició del Santíssim i acabarem amb l’Eucaristia a les 8 del
vespre. Unim-nos per pregar per la pau.

Diumenge dia 7.- DIUMENGE 19 DE DURANT L’ANY.
9h.-Família Planas Tuset / German Roca i Fontana.
12h.-Agustí Castells i Montserrat Roca.

ACTIVITATS

Dimecres dia3.- Santa Lídia.
Vespre 20 h.- Anton Jorba i família
Dijous dia4.- SantJoan Mª Vianney, Rector d’Ars.
Vespre 20 h.- Missa
Divendres dia5.-Mare de Déu de les Neus.
Vespre 20 h.-Missa

VACANCES DEL FULL INFORMATIU PARROQUIAL
Durant els 4 diumenges d’agost, aquest Full Vida Parroquial no
s’editarà. Les Intencions de Missa, així com si s’escaigués
alguna informació important, es posaran en les cartelleres del
cancell i entrades a l’església. També el Full Dominical queda
reduït a les lectures bíbliques dels quatre diumenges. Va bé
tenir-lo per preparar-se per la litúrgia dominical.

CASAMENTS EN EL MES D’AGOST
Es casen a la parròquia:
David Sánchez Díaz amb Lídia Gómez Reyes; Kilian López Benítez
amb Raquel López Vera; Alberto Nava Cecilia amb Jéssica Suárez
Jabalera; Jonathan Núñez Gómez amb Miriam Mengual Guillén.
Els felicitem i preguem per ells!
ENS HAN DEIXAT
• Encarna López Muñoz, als 48 anys, el passat dia 22.

• Rafael Boladeras Bach, als 92 anys, el passat dia 24.
Que descansin en la pau del Senyor. Donem la condolença a
les seves famílies.
BAPTISMES DEL DIA 30 DE JULIOL
Han rebut el sagrament de la fe els infants: David García
Ortega, Alma González Criado, Eric Constanzo Juárez i Antonio
Tejada Villen.
Benvinguts a l’Església de Déu!
EXCURSIÓ DE LA PARRÒQUIA: CREUER PEL RHIN
Unes 30 persones participaran en el Creuer per les aigües del
Rhin. Serà del 22 al 29 d’agost. S’inicia a Colònia (Alemanya) i
acaba a Estrasburg (França). Els participants es reuniran demà, dia
1 d’agost, a les6 de la tarda al Casal parroquial per parlar-ne i
informar dels preparatius.
MISSES EN EL MES D’AGOST
• Misses dies feiners: a les 20 h. Se suprimeix la missa de les 8
del matí.
• Misses dies festius: se suprimeix la missa vespertina, a
exepció del dia 14 que hi haurà missa de vigília de la Mare de
Déu.
COLÒNIES I CAMPAMENTS ESTIU 2016
Desitgem uns dies ben plens de bona convivència i
companyerisme, d’alegria i festa als joves i infants que gaudiran de
colònies i campaments. També pels monitors i caps que aniran al
davant d’aquestes activitats d’oci i d’educació. Bon treball, bones
vacances!
•

ESPLAI FLOR DE NEU: Colònies i Campaments de l’1 al 10
d’agost.
L’Infantil: a la casa del Molí de la Riera, de Sant Pere de
Torelló.
Socarrels:Ruta pel camí de Ronda de la Costa Brava.
Arrels: Ruta per Menorca.

•

ESCOLTES ROC D’ORÓ:
.Campaments a Borredà:
. Castors i Llops (del 30 de juliol al 7 d’agost).
. Ràngers /Noies Guia (de l’1 al 10 d’agost).
. Ruta pel País Basc: Pioners/Caravel·les (del 28 juliol al 8

d’agost).
. Al Pallars: Truc 1 (del 5 al 13 d’agost).
. Camp de treball al Sàhara: Truc 2 (del 3 a l’11 de setembre).
11è. APLEC DE SANT ROC:
PRIMER DIUMENGE DE SETEMBRE, DIA 4.
Eucaristia a les 11h, amb la participació de l’Orfeó Vicentí, a la
barriada de Sant Roc. Veneració del Sant, benedicció dels
panets i cant dels goigs, amb la tradicional aigua perfumada.

SOM DUALS
Les persones som duals, vivim internament dividides, en conflicte
amb nosaltres mateixos i amb els altres. Per això els símbols que triem
perquè ens representin, per identificar-nos-hi, també han de ser duals.
Els aficionats a l’esport manifesten la seva identitat no només
reconeixent-se en uns colors, sinó també abocant la seva agressivitat
envers uns colors contraris. Tots els equips esportius tenen un equip
considerat “de màxima rivalitat”. I molts ciutadans i ciutadanes
manifesten la seva identitat nacional no només identificant-se amb una
bandera o senyera, sinó també abocant sentiments negatius envers
una nació rival.
El Barça no seria el mateix sense el Real Madrid. Els Estats Units no
haurien estat el mateix sense la Unió Soviètica, i després sense
Afganistan, l’Iraq i l’Estat Islàmic. El francès Jean Cocteau deia que fins
i tot Déu no hauria arribat al gran públic sense l’ajut del diable.
Necessitem que hi hagi un personatge dolent als contes i pel·lícules
perquè ens hi veiem reflectits en la nostra dualitat i contradiccions. Ens
diem a nosaltres mateixos que nosaltres som el bo, però necessitem
que hi hagi un dolent per poder veure reflectida al relat la nostra part
fosca, negativa, destructiva.
Vés per on, l’existència del dolent ens permet ser dolents, ens
permet donar sortida i justificació als nostres sentiments de ràbia,
d’odi, de revenja, d’agressivitat, de destrucció. Ens defineixen tant les
fílies com les fòbies. Demostrem el que som en allò que estimem, però
també en allò que odiem, menyspreem o negligim.
Una realitat aparentment tan trivial com l’entreteniment ens pot
ajudar a prendre consciència del que sabem per l’Evangeli: el blat i el
jull, el bé i el mal, conviuen en el nostre interior. Els hem de saber
gestionar des de la fe amb lucidesa i amb seny.

Joan Ferrés i Prats

