
 

 

INTENCIONS  DE  PREGÀRIA EN LES MISSES 
 

Dissabte dia 3.- Sant Gregori el Gran. 
Matí.-No hi ha missa. 
Vespre (festiva) 20 h.- Missa. 
 
Diumenge dia  4.– DIUMENGE XXIII DE DURANT L’ANY. 
9h.-Família Planas Tuset. 
11h: Missa a l’esplanada de l’ermita de SANT ROC. 
12h.-Montserrat Feliu Carol. Acció de gràcies pels 47 anys de casats. 
           Agustí Castells (5è. aniv.) i Montserrat Roca i Adela Roca. 
20h.- Difunts Torredemer Roig / Joan Saperas i esposa Benita.  
Miquel Via i esposa Dolors. 
 

Dilluns dia  5.- Santa Teresa de Calcuta. 
Vespre (20 h.).- Jaume Paguerola Ferrés (4t. Aniversari) 
 

Dimarts dia6.- SantZacaries, profeta i Sant Eleuteri, abat. 
Matí.-Missa. 
Vespre-Missa. 
 

Dimecres dia7.-Sant Albí, bisbe. 
Matí.-Missa. 
Vespre- Missa. 
 

Dijous dia8.- NAIXEMENT DE LA MARE DE DÉU. 
Matí.- Difunts família Font Pastor. 
Vespre.-Acció de gràcies per 45è. aniversari de casament. 
 
Divendres dia9.-Sant Pere Claver, prevere jesuïta. 
Matí.- Francesc Ribas Badosa i Assumpció Aymerich Poch. 
Vespre.- Missa. 
 

Dissabte dia10.- Beat Domènec Castellet. 
Matí.-No hi ha missa. 
Vespre (festiva).- Encarnació Rovira (7è. aniversari). 
 
Diumenge dia 11.- DIUMENGE XXIV DE DURANT L’ANY. 
9h.-Jaume Presas i família / Rosa Campmany i Campmany. 
12h.-Maria Poch i fill Joan i espòs Joan Mèlich / Manuel Claguer i esposa 
Inès / Josep Cardús Llopart i esposa Mercè Rovira Tuset. 
20h.- Missa. 
11h matí a Sant Roc.- Per la Feligresia. 
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TORNEM-HI AMB UN NOU CURS! 
 

Qui més qui menys viu l’estiu com un temps de parada d’activitats, 
dies de descans, de canvi d’aires… No obstant també a l’estiu passen coses 
i la vida continua... 

A nivell eclesial vàrem viure, a les acaballes del mes de juliol, les 
Jornades Mundials de la Joventut a Cracòvia, presidides pel papa Francesc. 
Milers i milers de joves –i no tan joves- d’arreu del món i també de Sant 
Vicenç, tingueren l’oportunitat de viure ben a prop el do de la fe i el 
compromís de treballar per un món nou en pau, justícia i solidaritat. 

També ha estat, a nivell mundial, un estiu sotraguejat per atemptats 
produïts per Estat Islàmic. En citem dos que, per la seva proximitat han 
produït més impacte entre nosaltres: el de Niça i el de Normandia, aquest 
amb el degollament d’un sacerdot. La reacció, a part de la lògica 
indignació, fou la de provocar en temples catòlics moltes pregàries per la 
pau, algunes amb la presència de musulmans en els temples catòlics per 
mostrar la seva solidaritat. També la nostra parròquia organitzà una vetlla 
de pregària malgrat la dificultat de ser temps d’estiu, i la participació fou 
força elevada. Davant d’una pau tan amenaçada i davant la continuïtat de 
la guerra a Síria i llocs tan castigats pels atemptats i davant el greu 
problema de refugiats amb fronteres tancades, no podríem continuar la 
nostra vetlla de pregària, un cop al mes, a l’estil de la que férem a inicis 
del mes d’agost? 

A nivell espanyol continuem estant on estàvem: encallats des de fa 
mesos, a l’espera de la formació d’un nou govern. L’enrocament de les 
formacions polítiques expressen una manera de fer política basada en la 
prepotència i la manca de diàleg: “qui sembra vents recull tempestes”. 
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A nivell parroquial vàrem viure a inicis d’estiu l’anada a Lourdes, amb 
molts bons fruits de pietat, servei i bona convivència. Ara, a finals d’estiu 
ens alegrem també per l’èxit de l’excursió parroquial, amb la 
participació en un Creuer per les aigües del Rhin, des de Colònia a 
Estrasburg: molt bon temps –massa calor!- amb una experiència molt 
positiva del Creuer fluvial: molt bon ambient entre nosaltres i els altres 
viatgers. Un molt bon servei a bord i en les visites turístiques. Moments 
de gresca i d’admirar la vellesa del paisatge, moments de pregària en 
les misses en el vaixell i la missa dominical a la parròquia de St. Esteve 
de Magúncia. Hem tornat cansats, però molt contents pel bon ambient 
de l’excursió. 

Ara torna setembre i les activitats i, amb elles, el conreu i 
creixement de la nostra fe. Ajudem-nos-hi entre tots! 
 

Mn. Anton Roca 
 

 

ACTIVITATS 
 

� CONDOLENÇA: Ens han deixat en el mes d’agost: 
. Modesto Sauqué Falceto, de 83 anys, morí el dia 7. 
. Lucía Gómez Martínez, de 84 anys, morí el dia 12. 
. Jaume Rebordosa Penas, de 83 anys, morí el dia 17. 
. Mn. Alejandro Moreno Blázquez, rector emèrit de Sant Josep de 
SantVicenç dels Horts, morí el dia 17, a l’edatde 80 anys. 
. Àngel Ripoll Farré, de 66 anys. Morí el dia 31. 
Descansin en la pau del Senyor. 
 

� BAPTISMESEN EL MES D’AGOST 

. Lucía García Expósito (batejada el dia 11). 

. Héctor Pérez Sánchez (batejat el dia 20). 

. Aday García Jaldo i Ariadna Vila Carranza (batejades el dia 27). 
 

� INSCRIPCIONS PER A LA CATEQUESI I CONFIRMACIÓ 
Es faran els dimecres 14 i 21 de setembre, de 5 a 7 de la tarda, 
al Casal Parroquial (c/ Riu 55). 
El 1r. Curs de catequesi es fa a partir de 3r. de Primària. 
 

. Reunió catequistes per programar el 2n curs: Dimarts, a les 
17h.  
 

� CASAMENTS EN EL MES DE SETEMBRE: DIA 10: Daniel 
Moreno Alcario amb Miriam Monlleó Pérez. Els felicitem i 
preguem per ells. 
 

 

AVUI, DIUMENGE, DIA 4: 
MISSA DE SANT ROC A L’ESPLANADA DE L’ERMITA 

 

 
� 85è. ROMIATGE A MONTSERRAT: 23, 24 i 25 de 

setembre 
. Escollir cel.la, apuntar-se per pujar amb autocar i dinar de 
Germanor del diumenge: Dimarts i dimecres, dies 6 i 7 de 
setembre, al despatx parroquial, de 18,00 a 20,00 h. 
 

. PAGAMENTS:Dijous i divendres, 15 i 16, de 18 a 20h. 
 

. PREUS: Autocar 20 € / Dinar 21 € 
  

 

L’ESPORT I LA VIDA CRISTIANA 
Els Jocs Olímpics solen ser un escenari excel·lent per fer 

descobriments, no només en relació amb fites esportives sinó també 
amb comportaments humans. Jo n’he fet un en llegir les declaracions 
de l’entrenador de Carolina Martín, jugadora espanyola de bàdminton 
que ha guanyat la medalla d’or als jocs de Rio de Janeiro. És la 
primera  vegada en la història dels Jocs Olímpics en la que al 
bàdminton guanya una jugadora no asiàtica. El més important, però, és 
el que s’amaga darrera aquest triomf. 

Fernando Rivas va conèixer Carolina quan era una nena de 11 o 12 
anys. La va veure competir: no jugava bé, no es desplaçava bé, no 
colpejava bé. A més li van dir que tenia molt mal caràcter i que feia 
moltes rebequeries. Però Rivas hi va veure un diamant en brut. Dotze 
anys després, i treballant durament set hores cada dia, Carolina Martín 
és dues vegades campiona d’Europa, dues vegades campiona del món i 
medalla d’or als Jocs Olímpics. 

Com a cristià he sintonitzat amb alguns comentaris de l’entrenador. 
Diu, per exemple, que “si no tens un somni, no saps on vas”, en el 
sentit que per triomfar a l’esport i a la vida cal il·lusió, passió, 
entusiasme. Després comenta, referint-se als seus entrenaments, que 
“el nostre dia a dia és preparar-nos per a l’adversitat”. És a dir, que el 
factor fonamental per arribar a l’èxit és la capacitat de fer front a les 
dificultats. Sovint veiem les adversitats com un impediment per als 
nostres objectius, i de fet són una oportunitat perquè els podem 
assolir. 

En aquesta mateixa línia, diu que “un mal dia és el teu millor dia, 
perquè és aquell en el que et pots superar”. M’encanta. Només 



l’adversitat et pot fer créixer. A l’esport i a la vida si tot et surt bé no 
pots madurar. Sense entrebancs no hi ha progrés. 

Trobo que és una lliçó d’esport i una lliçó de vida cristiana. Primer, 
passió per una causa (el bàdminton o Jesús, en aquest cas és igual) i 
després capacitat de fer front a l’adversitat, de convertir els entrebancs 
en oportunitats per créixer.  

Joan Ferrés i Prats 


