Parròquia de Sant Vicenç Màrtir
INTENCIONS DE PREGÀRIA EN LES MISSES
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 / Montserrat Matas.
Diumenge dia 2.- DIUMENGE 27 DE DURANT L’ANY.
9h.- Difunts família Planas Tuset / Vicenç Font i Carme Parés / Rosa
Campmany i Campmany.
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.
Dilluns dia 3.- Sant Francesc de Borja.
Vespre, 20h.- Montserrat Martí de la colla del 39.
Dimarts dia 4.- Sant Francesc d’Assís.
Matí.- Francesc Ribas Badosa / Assumpció Aymerich Poch.
Vespre.- A Sant Francesc en acció de gràcies.
Dimecres dia 5.- Témpores d’acció de gràcies i de petició.
Matí.- Enric Perals Aymerich.
Vespre.- Pere Torras (11è. aniversari) i familiars difunts.
Dijous dia 6.- Sant Bru, cartoixà.
Matí.- Carme Pujades i espòs.
Vespre.- Miquel Reverter.
Divendres dia 7.- Mare de Déu del Roser.
Matí.- Maria Escala i Josep Prats.
Vespre.- Missa.
Dissabte dia 8.- Sant Joan de Jesús.
Matí.- No hi ha missa.
Vespre (festiva) 20h.- Difunts família Mèlich-Oriol / Acció de gràcies 47
aniv. Jaume Massana i Anna Mª Matas / Maria Escala i Josep Prats. 10
matrimonis en acció de gràcies pels 43 anys de casats / Jaume Perals /
Vicenç Perals / Emili Torres.
Diumenge dia 9.- DIUMENGE 28 DE DURANT L’ANY.
9h.- Jaume Presas i família.
12h.- Conxita Casas i Anton Galofré. Esposos Maria Poch i Joan Mèlich i fill
Joan / Esposos Manuel Clajer i Agnès.
20h.- Missa.
11h matí a Sant Roc.- Per la Feligresia.
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CAL ADAPTAR-NOS A LA NOVA SITUACIÓ
Dissabte, dia 15 d’aquest mes, a 2/4 de 8 del vespre, a la parròquia de
Sant Josep, el Sr. Bisbe em donarà possessió de la nova parròquia. No
cal dir que tots hi sou convidats. I no cal dir que aquí hi haurà igualment
la missa de dissabte a les 8 del vespre, gràcies a la col·laboració de Mn.
Enric Aymerich.
Buscant-hi el cantó positiu de la nova situació és que això ajudarà a
una acostament de les dues parròquies. Un acostament de persones i
grups, activitats... Les parròquies no han de ser guetos, oi més quan
formen part d’un mateix poble. Compartir un mateix rector pot propiciar
compartir més coses, ajudar-nos mútuament, enriquir-nos mútuament.
Aquesta necessitat de compartir un mateix rector dues parròquies ens
brinda l’oportunitat de valorar les parròquies, no pas de diluir-les com si
no tinguessin valor. Mireu què en diu el Papa Francesc:
“La parròquia no és una estructura caduca; precisament perquè
té una gran plasticitat, pot prendre formes molt diverses que
requereixen la docilitat i la creativitat missionera del Pastor i de la
comunitat. Encara que certament no és l’única institució
evangelitzadora, si és capaç de reformar-se i adaptar-se
contínuament, continuarà essent «la mateixa Església que viu entre
les cases dels seus fills i de les seves filles».
Això suposa que realment estigui en contacte amb les llars i amb
la vida del poble, i no esdevingui una prolixa estructura separada de
la gent o en un grup de selectes que es miren a si mateixos. La

parròquia és presència eclesial al territori, àmbit de la escolta de la
Paraula, del creixement de la vida cristiana, del diàleg, de l'anunci,
de la caritat generosa, de l'adoració i la celebració...” (Evangelii
gaudium, 28).

CASAMENT
El proper dia 8 d’octubre reben el sagrament del matrimoni a la
nostra parròquia la parella Ivan Guerrero Sánchez i Jénifer Avila
Arcas. Que el Senyor beneeixi aquesta llar.

Però , com dic en el títol, caldran adaptacions. I la primera és un
canvi en els horaris de missa. Suposo que ho sabreu comprendre. Les
dues parròquies hauran de sacrificar-se amb algun canvi. Pel que fa a la
nostra parròquia s’atrassa mitja hora la missa del diumenge al migdia i
se suprimeix la missa vespertina dels diumenges i festius. La missa de
vigília queda igual. També el despatx parroquial sofreix un canvi:
dimecres (no dijous) i divendres, de 6 a 8 de la tarda.
Si us plau, ajudeu amb la vostra comprensió a fer-ho fàcil. Moltes
gràcies!
Mn. Anton Roca

COMENÇA LA CATEQUESI
o PRIMER CURS: ELS DILLUNS DE 6 A 7 DE LA
TARDA. Els infants, amb la seva família, participaran
en la missa dominical del migdia els 2ns. i 4rts.
diumenges de mes.
o SEGON CURS: ELS DIMARTS, DE 6 A 7 DE LA
TARDA. Els infants participaran, amb la seva família,
en la missa dominical del migdia els 1rs. 3rs. (i 5ès.)
diumenges de mes.
•

CANVI EN L’HORARI DE MISSES DIUMENGES I FESTIUS

o A PARTIR DEL DIUMENGE 30 D’OCTUBRE
Dissabtes i vigílies festes: 20h.
Diumenges i festius:

•
•
•

MISSA MATÍ: 9h.
MISSA MIGDIA: A LES 12:30h.
NO HI HA MISSA vespertina.

CANVI EN L’HORARI DEL DESPATX PARROQUIAL:
o

A partir del 19 d’octubre:
Dimecres i Divendres, de 6 a 8 de la tarda.

CONDOLENÇA
La donem als familiars de Teresa Suay Martínez, que morí a l’edat
de 82 anys el passat 27 de setembre.
Descansi en pau.

CONFIRMACIÓ:
o SEGON CURS: Els DIMECRES, de 5:45 a 6:45 de la
tarda.
o PRIMER CURS:
∗ DIMECRES, 5 D’OCTUBRE: Reunió de pares a les
6 de la tarda, al Casal Parroquial.
∗ A partir del 13 D’OCTUBRE: Els DIJOUS de 6 a 7
de la tarda.

DIA 4, SANT FRANCESC D’ASSÍS:
“Qui per fra, qui per germà, tot lo món és franciscà”.
Vet aquí un adagi que es formaria en temps de la major extensió de
l’Orde franciscà, en el s. XVII. Mn. Jacint Verdaguer el recull en una de es
seves poesies Lo món franciscà . I és veritat que la devoció al Pobrissó
d’Assís està ben arrelada també a casa nostra. N´és una petita mostra les
capelletes sembrades arreu i la tradició que deixa constància del pas de Sant
Francesc per la nostra terra i que s’hostatjà en els nostres masos (Sant Joan
Despí, Vallirana…). La font de Sant Francesc, la capelleta humil de Sant
Francesc s’hi moria, a la plana de Vic, feren que Mn. Cinto li dediqués tot un
enfilall de poesies molt inspirades. Un sant que ha deixat petjada i que
encara avui molts el segueixen i veuen en el seu despreniment, unió a
Jesucrist i amor a la pobresa tot un ideal de vida cristiana.

