
 
 

INTENCIONS  DE  PREGÀRIA EN LES MISSES 
 

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 Rierai 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. 
 

Dilluns dia  26.- Sant Cosme i Sant Damià.  
Vespre.- Missa                                  
 

Dimarts dia 27.- Sant Vicenç de Paul.  
Matí.- Missa 
Vespre.- Concepció Ferrés Boltà (12 aniversari).  
                 Francisco González Santiago.                        
 

Dimecres dia  28.- Sant Wenceslau. 
Matí.- Missa                                
Vespre.- En acció de gràcies per l’Ordenació diaconal de Mn. Manuel,  
                  Mn. Xavier i Mn. Vicenç.                              
 

Dijous dia 29.- Sants Arcàngels Miquel, Gabriel i Rafael  
Matí.- Pere Castells Costa. Miquela Roig Raventós 
Vespre.- Miquel Reverter./ Miquel Via Casas 
 

Divendres dia 30.- Sant Jeroni, monjo  
Matí.- Joan Costa Ubach                        
Vespre.- Miquel Massana i Conxita Casas.  
                     Joan Pastor (24 aniversari) i esposa Eulàlia              
 

Dissabte dia 1.- Santa Teresina de l’Infant Jesús  
Matí.- No hi ha missa. 
16 h.- Missa inici esplai Flor de Neu i joves Confirmació 
Vespre (festiva) 20h.- Rosa Rigol Miquel                                             
 

Diumenge dia 2.- DIUMENGE 27 DE DURANT L’ANY. 
9h.- Difunts família Planas Tuset./ Vicenç Font i Carme Parés                                          
12h.- Agustí Castells i Montserrat Roca./ 
           Julià Ferrés, esposa Isabel i filla Anna.                                                                                                                                                               

20h.- Difunts família Torredemer - Roig                                                                                      
11h matí a Sant Roc.- Per la Feligresia. 
 

    :   Parròquia Sant Vicenç,  màrtir  

 
 

 
 

 

 
DIUMENGE 26 DE DURANT L’ANY.    25 DE SETEMBRE DE 2 016. N 35  

OFRENA I PREGÀRIA DE LA ROMERIA 
Paraules dites a l’inici de la Missa del Romiatge a Montserrat 

 

Un bon grup de les parròquies de Sant Vicenç dels Horts, de la 
Palma de Cervelló i de Corbera de Llobregat hem pujat a Montserrat 
portant al cor “el goig i l’esperança, el plor i l’angoixa dels homes i dones 
del nostre temps, sobretot els dels pobres i de tota mena d’afligits”. 

 Contemplem, impotents, la guerra que no cessa, l’espectacle de 
tanta gent que busquen refugi en un país on poder viure en pau i 
dignitat. Molts d’ells veuen ofegats en el mar els seus justos anhels. 
Volem que en el cor de les nostres comunitats parroquials no s’hi ofegui 
mai el clam de la misericòrdia que ens fa atents i actius per acudir als 
germans, tant els de més lluny com els de més a prop. 

Que Santa Maria de Montserrat, Mare de Misericòrdia, amb els 
seus ulls misericordiosos, posi el seu esguard sobre nosaltres i les 
persones que portem al cor; sobre les nostres parròquies i les activitats 
d’aquest curs que tot just comencem.  Miri amb amor els nostres infants 
i joves, les nostres famílies, les persones grans, i els malalts tant del cos 
com de l’esperit. 

Amb aquests anhels iniciem la nostra Eucaristia dominical. I després 
de seure a taula amb el Senyor, aquests dies a Montserrat, desitgem 
retornar a les nostres llars essent portadors d’aquella misericordia que 
aquí hem compartit i celebrat. 

 

Mn. Anton Roca 
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� BAPTISMES dia 17 de setembre: Reberen aquest sagrament els 

infants: Anya Ibáñez González i Eric Martínez Urbina. Enhorabona! 
  
� DIUMENGE VINENT, DIA 2, A LES 12 DEL MIGDIA:  
    MISSA D’INICI DE CURS DE CATEQUESI. 

Els nens de 1r. i 2n curs de Catequesi, amb les seves famílies, són 
convidats a la celebració de l’Eucaristia de diumenge vinent, a les 
12 del migdia. 
Està bé que el curs de catequesi comenci amb la celebració 
dominical. Els infants han de visualitzar que la catequesi és més 
que “classe” setmanal: és introduir els infants a la vida cristiana, 
és iniciar-los en el camí de la fe, i la fe és més que un saber, és 
també celebrar i viure... I també és bonic que comencem tots 
junts: comunitat, mossèn, catequistes i pares. 
Pares!: acompanyeu els vostres fills a l’Església. No us ho agaféssiu 
pas com una penitència: és l’oportunitat per –potser sense 
paraules- donar un testimoni seriós de que és important el camí de 
la fe. S’equivocarien aquells pares que s’agafin la catequesi dels 
seus fills com un “pur tràmit” per a la Primera Comunió. El camí és 
important, el terme encara més, però el terme veritable no és la 
“primera Comunió”, sinó la vida –tota, no un dia- en Crist. 
 

� TROBADA DIOCESANA DE CATEQUISTES I ANIMADORS 
          D’ADOLESCENTS I JOVES 

Tindrà lloc també diumenge vinent, dia 2, a la Casa de l’Església 

de Sant Feliu de Llobregat, a les 5 de la tarda. El grup de la 

parròquia es trobarà a la Plça. de la Vila, a les 4,45 h. amb els 

cotxes particulars disponibles. 

� MISSA D’INICI DE CURS DE L’ESPLAI FLOR DE NEU I 
CONFIRMACIÓ 

Tindrà lloc dissabte vinent, dia 1, a les 4 de la tarda. Després hi 
haurà el passi de diapositives sobre les activitats estiuenques. 
 

� GRUP DE JOVES 
Aquest nou curs, els joves de la nostra parròquia, estan organitzant 
unes trobades per a joves, a partir dels 16 anys, un cop ja realitzada 
la Confirmació. Aquestes trobades tindrien lloc cada dos diumenges 

a la tarda, de 19 a 20h. Es realitzaran xerrades sobre diversos temes 
actuals en adolescents, pregàries, cine-forum... i moltes altres 
activitats per a poder compartir entre els adolescents. Des de la 
pastoral parroquial juvenil, tenim com a objectiu, que els joves de 
la nostra parròquia es vagin trobant d’una manera constant per anar 
aprofundint l’aprenentage en els valors cristians, i alhora fent pinya 
dins de la nostra comunitat cristiana de Sant Vicenç. 

    

 

PERDRE EL TEMPS DORMINT 
Sempre hi ha hagut entre els cristians una tensió dialèctica entre els 

que posen l'èmfasi en l'acció i els que el posen en la contemplació, entre 
els que pensen que l'important és  pregar i els que diuen que és el 
compromís en la transformació social.  

El filòsof francès Henri Bergson, per exemple, deia que la meditació 
és un luxe i que l'acció una necessitat. Un altre pensador francès, Jean-
Jacques Rousseau, deia que l'home no està fet per meditar sinó per 
actuar. Un vell cristià espanyol es justificava dient que Déu es faria càrrec 
que ell no tingués temps de fer pregària, perquè hi havia massa feina a 
fer entre els homes. 

Quan sento aquests arguments, no puc deixar de pensar en els que 
diuen que no volen perdre el temps dormint. El paral·lelisme és clar. Si 
dediquem a dormir gairebé una tercera part del dia, al cap de l'any hem 
dormit uns 120 dies. I si vivim una mitjana de 75 anys, haurem estat 
dormint gairebé un total de 25 anys. No és molt de temps perdut? Els 
experts diuen que no. Si no es dorm prou, s'inhibeix la formació de noves 
cèl·lules cerebrals, es deteriora l'hipocamp, que és la regió cerebral 
associada a la formació de records, de la memòria i a l'aprenentatge, 
s'incrementen els riscs de malalties cardíaques i es propicien 
comportaments vinculats a l'hostilitat, la irritabilitat i la depressió.  

La pèrdua d'energia que comporta la falta d’hores de son redunda 
en un dèficit en el rendiment acadèmic i laboral i en un deteriorament 
de l'atenció i els reflexos. També se'n ressent el sistema immunològic, 
que ens protegeix d'infeccions i malalties. La manca d’hores de son 
afecta, a més, el funcionament metabòlic i hormonal, accelerant 
l'envelliment i els riscs d'obesitat, hipertensió i pèrdua de memòria.  

En definitiva, de la mateixa manera que les hores de son resulten 
imprescindibles per treure el màxim rendiment de les hores de vigília, les 
hores dedicades a la pregària són imprescindibles per poder viure amb 
eficiència i plenitud el compromís cristià. 

Joan Ferrés i Prats 


