Parròquia de Sant Vicenç Màrtir
INTENCIONS DE PREGÀRIA EN LES MISSES
Dissabte dia 17.- Sant Robert Belarmino
Matí.- No hi ha missa.
Vespre (festiva).- Víctor Aguilar (26 aniversari)./ Josep Nicolau Soriano.
Diumenge dia 18.- DIUMENGE XXV DE DURANT L’ANY
9h.- Missa
12h.- Esposos Julià Ferrés i Isabel Biscarri i filla Anna./ Isidre Prats./ Eleuteri
Termes i Sebastià Serra.
20h.- Josep Casasampere (2n. aniversari)
11h matí a Sant Roc.- Per la Feligresia.
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Dilluns dia 19 .- Santa Maria de Cervelló.
Vespre.- Missa
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Dimarts dia 20.- Sant Andreu Kim Taegon i Sant Pau Chong Hasang,
màrtirs de Corea
Matí.- Missa
Vespre- Antoni Pastor Campmany./ Rosa Montoliu Prats (Funeral)
Dimecres dia 21.- Sant Mateu, apòstol i evangelista
Matí.- Difunts família de Mn. Mateu.
Vespre- Isabel Biscarri (5è. aniversari)
Dijous dia 22.- Sant Maurici, màrtir
Matí.- Família Martí-Tuset
Vespre.- Missa
Divendres dia 23.- Sant Lli, Papa
Matí.- Missa
Vespre.- Missa
Dissabte dia 24.- Mare de Déu de la Mercè
Matí.- No hi ha missa.
Missa a la Santa Cova: Demanant l’ajut de Maria.
Vespre (festiva).- Francisco Ribera i esposa Àngela (aniversari)./
Carmen Roget Pumerola./ Joan Matas i Annita Ferrés.
Diumenge dia 25.- DIUMENGE XXVI de durant l’any
9h.- Enric Perals Aymerich
12h.- Joan Font i Montserrat Mèlich
20h.- Joan Marcé Rigol./ Intencions particulars./ Joan Saperas i esposa
Benita./ Miquel Via i esposa Dolors.
11h matí a Sant Roc.- Per la Feligresia.
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HI HA UN TEMPS PER SEMBRAR…
Tota la vida és temps de sembrar, de plantar, però ara que comencem
un nou curs, potser més que mai. Pensem en els petits de la mainada,
els joves: rebran llavors de tota mena. Pensem en el treball i les accions
que farem els grans: una oportunitat per sembrar. Ningú, per gran que
sigui, està exempt de sembrar, i tots podem revisar quin tipus de llavor
escampem.
En el camp de l’Església –i més en concret de la nostra parròquia- també
podem dir que el Senyor surt a sembrar. I ho farà Ell, amb la seva Paraula
i els sagraments, però també se servirà de les nostres mans. Tots som
terra que volem acollir –un any més- la bona llavor de l’Evangeli. I
haurem d’afanyar-nos a ser bona terra per no fer infructuosa la sement.
Però a la vegada som sembradors d’aquesta llavor que primer acollim.
Ho són els pares, els avis; ho són els Mestres, professors; hi ho són
explícitament a la parròquia aquells que, amb la paraula i les obres,
escampen la bona olor de l’Evangeli: els ministres ordenats, els
catequistes, els acollidors de promesos i de pares de Baptisme, els qui a
través de Càritas mostreu el rostre misericordós de Déu, els qui, sentintvos monitors cristians, procureu sembrar els valors de l’Evangeli i donar
testimoni de fe.
L’Evangeli d’avui parla d’administrar. L’exemple que posa no és perquè
imitem l’administrador corrupte, sinó perquè siguem promptes i decidits
en el nostre servei. Ens espavilem per moltes coses… ¿i què fem per les
coses de Déu, per la parròquia, pels altres?
Mn. Anton Roca

fa un any li va retre la parròquia i el poble de Sant Vicenç: l’Eucaristia
tan participada i el sopar on no hi faltà ningú. Que imitant Sant
Mateu continui essent un bon apòstol i evangelista de Crist!

85è. BOMIATGE A MONTSERRAT
El 19 i 20 d’octubre de 1929 tenia lloc el “Primer Romiatge de
Sant Vicenç dels Horts a Montserrat”. En tenim l’anunci en el Full
dominical (llavors es deia “La Festa santificada”) del dia 25
d’agost. Fou, doncs, Mn. Josep Duran qui va iniciar aquesta
tradició que ha arribat fins a nosaltres i que només ha estat
interrompuda per la guerra civil. Durant molts anys es feia a
mitjans d’octubre. Després ha passat al darrer cap de semana de
setembre.
La Romeria és com el tret de sortida del nou curs. Cal vetllar per
mantener el sentit original d’aquesta trobada a Montserrat: no
fem turisme, ni dies de vacances, ni d’anar cadascú a les seves.
El Romiatge té un sentit espiritual. Fem camí cap a un santuari
marià, per trobar-hi la Mare que ens dóna el seu Fill.
Enguany la nostra Romeria està dintre de l’Any Sant de la
Misericòrdia. Invocarem Maria com a “Mare de Misericòrdia”.
Passarem per la Porta Santa (la que ens porta al Cambril),
podrem rebre el sagrament del Perdó, participar del sagrament
de l’Eucaristia, pregar per les intencions del Sant Pare i així poder
rebre el do de la indulgència, el do de la misericòdia de Déu.
Visquem intensament el nostre romiatge!
DIUMENGE VINENT, AUTOCAR A MONTSERRAT I DINAR
DE GERMANOR: Sortida: 7,15 de La Vinyala cap a la plça de la
Vila i El Serral. Per inscriure-us, adreceu-vos a les parròquies.
Autocar: 20 € i dinar: 21 €.
CONSELL PASTORAL: Aquest dilluns, a 2/4 de 10 del vespre.
CONDOLENÇA
La donem als familiars de Juan Arjona Arias, que morí el passat
dia 13, a l’edat de 87 anys.
També ens ha deixat Gregoria Cano Rico, de 84 anys, el passat
dia 15. Que descansin en la pau del Senyor.
DIMECRES, DIA 21, SANT MATEU
Des del nostre Full felicitem per cordialment Mn. Mateu, i
l’encomanem a Déu: que el beneeixi, li doni forces per continuar
servint l’Església amb el seu ministeri. Recordem el comiat que ara

LA PROPORCIÓ DE 3 A 1
La psicòloga Barbara Fredickson ha fet investigacions i diu que les
persones, com les plantes, hem de florir si volem prosperar, i que perquè
una persona floreixi, gaudint una existència satisfactòria i amb
resistència per superar els obstacles, la seva vida s’ha d’adequar a la
proporció crítica, que és la proporció de 3 a 1: necessita viure tres
emocions positives per cada una negativa.
Tenint en compte que a la vida les emocions negatives són
inevitables, cal que n’hi hagi tres de positives per cada una de negativa.
I, en aquest sentit, segons els seus estudis, només es pot dir que
floreixen un 20% dels nord-americans.
Si ens ho plantegem com a cristians, ens hauríem d’examinar de si
mantenim aquesta proporció en les nostres relacions amb els altres, per
assegurar-nos que contribuïm a què floreixin. Revisar si els
proporcionem un mínim de tres emocions positives per cada una
negativa. Com que a les relacions humanes, encara que hi posem bona
voluntat, és inevitable que hi hagi experiències negatives (enuigs,
malentesos, renys, baralles, discussions, decepcions d’expectatives),
hauríem de ser curosos per proporcionar-ne tres de positives sempre
que n’hàgim prococat, de manera voluntària o involuntària, una de
negativa.
Això és molt més complicat del que sembla. A tots els àmbits de la
vida (família, feina, relacions socials) les persones que tendeixen a
suscitar en nosaltres les reaccions més negatives solen ser precisament
les que tenen més necessitat d’emocions positives i, en conseqüència,
més dificultats per florir.
Diguem que sovint les persones que menys mereixen l’estimació són
les que més la necessiten. Es fa difícil, doncs, suscitar-los més emocions
positives que negatives, però és imprescindible fer-ho si com a cristians
ens sentim responsables de contribuir a què aquestes persones també
floreixin.
Joan Ferrés i Prats

