Parròquia de Sant Vicenç Màrtir
INTENCIONS DE PREGÀRIA EN LES MISSES
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.
Dilluns dia 10.- Sant Tomàs de Villanueva.
Vespre.- Jaume Vilà i difunts de la família.
Dimarts dia 11.- Sant Joan XXIII, Papa.
Matí.- Família Ubach Rovira.
Vespre- Pilar Pérez (3r. aniversari).
Dimecres dia 12.- MARE DE DÉU DEL PILAR.
Matí, a les 12 h.- En acció de gràcies pels 25 anys casament Ramon Estévez
i Assumpta Planas. Difunts famílies Estévez-Casanovas i Planas Tuset.
Vespre, 20 h: Francesc Ribas Badosa./ Assumpció Aymerich Poch.
Dijous dia 13.- Sant Eduard, rei d’Englaterra.
Matí.- Anton Jorbà i família.
Vespre.- Encarna López Muñoz (funeral).
Divendres dia 14.- Sant Calixt, Papa.
Matí.- Jaume Tuset Berenguer.
Vespre.- Gregoria Cano Rico (funeral).
Dissabte dia 15.- Santa Teresa de Jesús.
Matí.- No hi ha missa.
Vespre (festiva).- Acció de gràcies d’uns feligresos./ Teresa Muñoz i
Francesc i Lola./ Mª Teresa Estévez Casanovas. Vicenç Casasampere,
Teresa Ferrés i fill Antoni (4t. Aniversari)./ Teresa Boltà Nicolau (sant)./
Isidre Casanovas i Eulàlia Pijadas.
Diumenge dia 16.- DIUMENGE 29 DE DURANT L’ANY.
9h.- Família Reverter Margarit./ Antoni Sanromà Parellada./ Esposos Joan i
Marcelina
12 h.- Esposos Mercedes i Bienvenido./ Conxita Guilera i espòs
Joan./Família Borrell Briquets./ Eleuteri Termes i Sebastià Serra.
20 h.- Joan Marcé Rigol (natalici). Intencions particulars.
11h matí a Sant Roc.- No hi ha celebració.
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LA TARDOR
No sé si els qui vivim rodejats d’asfalt sentim gaire el pas de les
estacions. No obstant, ens agrada constatar el pas del temps i el
contacte amb la natura canviant. Per poc observadors que siguem ens
adonem que les fulles cauen, que els dies s’escurcen, que fresqueja,
que els colors ocres dels nostres boscos van presagiant la mort de la
natura, quan l’hivern ens caurà a sobre.
Quan arriba la tardor sembla que tot ens convida al recolliment, a
mirar el món des de darrere la finestra. Les gotes de la pluja regalimant
pels vidres donen un toc de tristesa. Després del brogit de l’estiu ara
toca una mirada més serena, més fonda, més nua, envers tot el que
ens envolta.
¿Sabrem mirar amb pau la nostra vida? Cal valorar les mil coses
que fem cada dia, però també ens cal un temps pel recolliment, per pair
bé, per escoltar el silenci. Potser un temps per plorar les nostres
covardies i pecats, les nostres omissions i indelicadeses. Potser els
remordiments se’ns mengen. Hi ha un temps per riure i un temps per
plorar. Hi ha un temps per refer la vida, des del realisme de la nostra
fragilitat.
¿Sabrem mirar des del nostre interior més viu el món que ens
rodeja? Sabrem escoltar i compartir el plor del món? Hi ha moltes
mirades: Superficials, evasives, interessades, cruels…. La mirada de la
tardor és compassiva, penetrant, comprensiva, exempte de floritures,

realista, però també portadora de pau. La precarietat ens abaixa els
fums i ens agermana; les fulles que cauen i l’arbre nu ens parlen de
despullament i inconsistència. Per a alguns causa de desesperació;
d’altres, distrets, no s’adonen de res. D’altres, des de la nostra pobretat
i la mirada bondadosa de Déu, podem dir: “A vós elevo la meva ànima,
Senyor! Déu meu en vós confio!”

DIMECRES, DIA 12:
FESTA DE LA MARE DE DÉU DEL PILAR:
Missa a les 12 del migdia i a les 8 del vespre.
APLEC MARE DE DÉU DEL REMEI: AVUI, 9 D’OCTUBRE.
Amb la participació, enguany, de la parròquia de Cervelló.
• Sant Rosari: 12,00 h.
• SANTA MISSA: 17,30 h.

En la pau de la tardor, ¿sabrem descobrir els camins de Déu? El
salmista, potser cansat i decebut, potser mig perdut, potser en la tardor
de la seva vida encerta en una pregària que bé podríem fer nostra: “Feu
que conegui les vostres rutes,Senyor, que aprengui els vostres camins”.
Mn. Anton Roca

CATEQUESI
o
o

DISSABTE VINENT, A 2/4 DE 8 DEL VESPRE:
PRESA DE POSSESSIÓ DE Mn. ANTON ROCA A LA
PARRÒQUIA DE SANT JOSEP, I COMIAT DE Mn. RAFAEL
VILAPLANA.

o
o

CONDOLENÇA
La donem als familiars d’Isabel Yepes Almansa que morí el
passat dia 4, a l’edat de 52 anys. També ha mort María
Martínez Manchón, el passat dia 7, a l’edat de 85 anys. Que
descansin en la pau del Senyor.

A PARTIR DEL 30 D’OCTUBRE:
NOUS HORARIS DE MISSA
. Dissabtes i vigílies: 20,00 h.
. Diumenges i festius:
- 9,00 h.
- 12,30 h.
- Supressió de la Missa vespertina

BAPTISMES
• Dissabte, dia 8: Axel Villar Rodón i Martín González Arroyo.
• Diumenge, dia 9: Elián Guerrero Relancio.
Enhorabona pel do del Baptisme i preguem per ells.
NOCES D’ARGENT
Dimecres, dia 12, celebraran els 25 anys de casats en Ramon
Estévez Casanovas i l’Assumpta Planas Tuset. En donem gràcies
a Déu i els felicitem ben cordialment. A la missa de 12 d’aquest
dia ho celebrem junts!
VENDA DE LOTERIA DE NADAL DE LA PARRÒQUIA:
COMPREU-NE! Nº 70963

S’han iniciat els cursos de catequesi: Primer curs els
dilluns i 2n. curs els dimarts.
Cada diumenge es recomana l’Eucaristia, invitant els de
1r. curs els segons i quarts diumenges (avui primer curs)
i els de 2n. curs els primers, tercers i cinquès (si n’hi ha).
1r. de Confirmació: s’inicia dijous vinent a ¾ de 6 de
la tarda. Si algú s’hi vol apuntar, encara hi és a temps.
2n. de Confirmació: Cada dimecres, a ¾ de 6 de la
tarda.

HORARI DE MISSES A LA PARRÒQUIA DE SANT JOSEP
•
•
•

Dissabte vinent, dia 15, a les 19,30: Missa presidida pel Sr. Bisbe:
Presa de Possessió Mn. Anton Roca i comiat Mn. Rafael Vilaplana.
A partir del dissabte 22: Missa a les 18,30 h.
Diumenges:
o dia 16 i dia 23: Missa a les 11,30 h.
o A partir del diumenge dia 30: 11,00 h.

