Parròquia de Sant Vicenç Màrtir
INTENCIONS DE PREGÀRIA EN LES MISSES
Dissabte dia 14.- Sant Joan de Ribera, bisbe de València.
Matí.- No hi ha missa.
20h (festiva).- Montserrat Martí Alabart.
Diumenge dia 15.- DIUMENGE II DE DURANT L’ANY.
9h.- Vicenta Font (1r. aniversari) i espòs Josep.
Josep M. Aymerich Costa.
12:30h.- Eleuteri Termes i Sebastià Serra.
Maria Llopart i difunts de la família. En acció de gràcies.
Dolores Medina
11h matí a Sant Roc.- Per la Feligresia.
Dilluns dia 16.- Sant Fulgenci.
Vespre, 20h.- Missa.
Dimarts dia 17.- Sant Antoni, Abat.
Matí.- Missa.
Vespre- Lluís Marsal Figueras.
Dimecres dia 18.- Sant Ildefons, bisbe.
Matí.- Missa.
Vespre- Mª Rosa Sabadell i Masip (25 aniv.).
Dijous dia 19.- Santa Agnès, verge i màrtir.
Matí.- Maria Berenguer Ballester
Vespre.- Elisa Pérez Enrique (funeral)
Divendres dia 20.- Sant Sebastià i Sant Fabià, màrtirs.
Matí.- Missa.
Vespre.- Antoni Pastor Campmany.
Dissabte dia 21.- Sant Fructuós, bisbe, i sants Auguri i Eulogi, diaques i
màrtirs.
Matí.- No hi ha missa.
Vespre (festiva).- Manuel Reyes e hijo Manuel y Manuel Gómez.
Diumenge dia 22.- SANT VICENÇ MÀRTIR. DIUMENGE III DURANT L’ANY.
9h.- Jaume Perals Aymerich (1r. aniversari).
11h.- SANT VICENÇ MÀRTIR. Carles Boltà Caparà (8è. aniv.)./ Jaume Martí
Alabart./ Família Sanou Sarri./ Vicenç Caparà, esposa Maria i fill Jaume./
Vicenç Font Borrell (16 aniv.)./ Mª Concepció Casanovas Moleras (20è
aniv.)./ Vicenç Ferrés./ Vicenç Marcè Prats./ Vicenta Cuyàs i fill Vicenç
Parés.
Sant Roc.- No hi ha celebració.
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A LES PORTES DE SANT VICENÇ
Ja farà un any que celebrava amb vosaltres, per primera vegada, la
festa de Sant Vicenç. Em vaig sentint un vicentí més, he anat compartint
amb vosaltres les festes de l’any, Nadals, Pasques, Festes Majors…
També he compartit goigs i penes vostres: he celebrat la vida que neix
en els nadons, la festa dels nuvis en el seu casament, els infants que
donen passos en el camí de la fe, les persones que ens anem fent grans
i la tristesa dels comiats… Però sóc conscient que no he vingut a Sant
Vicenç per ser un veí més. He vingut amb un encàrrec. Se m’ha
encomanat una comunitat cristiana de fondes arrels. Tant arrelada vora
el horts del riu que ha donat nom i fesomia a aquest indret. Sant i poble,
entranyablement units.
Ara –ja fa temps!- les coses han canviat i, poble i parròquies, poden
anar fent camins paral·lels: hi ha una sana autonomia de les realitats
temporals i les espirituals. Però la festa de Sant Vicenç és un recordatori,
per un cantó, que la nostra fe està arrelada a un poble que és el nostre,
que l’estimem i que volem el millor per a ell. Treballar pel poble, pel seu
creixement humà, per unes bones relacions i pel gaudi d’una vida digna
és la conseqüència de la fe que ha arrelat en nosaltres. Però la celebració
de Sant Vicenç també ha de ser un estímul a estimar la fe i l’Evangeli de
Jesús, com una aportació beneficiosa en bé del poble. Tants anys de
parròquia no poden acabar-se amb una fe diluïda, que deixi de ser sal i
llum, per esdevenir fum. Com a creients, com a comunitat cristiana,
tenim una aportació pròpia a fer. I ja l’estem duent a terme quan vivim
la fe amb senzillesa però també amb seriositat. Quan vencem la

mediocritat i la passivitat i vetllem per una parròquia viva, fervorosa,
acollidora i acompanyant de les persones en les seves situacions
concretes i personals.
Tots –pastors i fidels- podem enguany renovar la nostra il·lusió per una
parròquia més viva i una fe no pas de vençuts, sinó de vencedors com la
de Sant Vicenç.
Mn. Anton Roca

Que els Àngels vetllin el seu camí, i pugui comptar amb l’ajuda i el
testimoni creient dels pares i familiars. Enhorabona!
CÀRITAS INTERPARROQUIAL DE SANT VICENÇ
Participarà en la Mostra de la Festa Major, en un estand situat al c/
Rafael Casanovas. Ocasió per conèixer les activitats i el treball de la
nostra Càritas, el rober, etc. Hi haurà els dies 21 i 22 al migdia un
“vermut” per compartir i ajudar. Participem-hi!

EL PRINCIPAL ENEMIC DE LA FE
ESTADÍSTICA PARROQUIAL: ANY 2016
Baptismes
Confirmacions
1ª Comunió
Matrimonis
Exèquies

71 (32 nenes i 39 nens)
No n’hi ha hagut
65 (34 nens i 31 nenes)
11 celebrats aquí i 4 a d’altres llocs.
50 (26 dones i 24 homes).
27 a l’església parroquial i
23 a la capella del tanatori.

DIUMENGE VINENT, DIA 22: SANT VICENÇ MÀRTIR
HORARI DE MISSES:
• Vigília: 20 h.
• Diumenge: 9h.
11 h. Missa solemne, presidida per Mn.
Anton Roca, rector. Predicarà l’homilia Mn. Mateu
Santacana, rector emèrit de la parròquia. Hi participarà
l’Orfeó Vicentí del Centre Catòlic.
SETMANA DE PREGÀRIA PER LA UNITAT DELS CRISTIANS
Del 18 al 25 de gener celebrem l’Octavari de pregària per la unitat
dels cristians. El lema és tret d’una exhortació de St. Pau a 2Cor 5,
14-20: “Reconciliem-nos. L’amor de Crist ens hi empeny”.
Farem bé de pregar aquests dies especialment per aquesta intenció.
En les eucaristies de cada dia ho tindrem present.
BAPTISMES
El dia 14 ha rebut el sagrament del Baptisme la nena Àngels Cilleros
Estévez.

Si preguntéssim als cristians quin és el principal enemic de la fe, estic
segur que les respostes formarien un ventall molt pintoresc. N’hi hauria per
a tots els gustos. També estic segur que gairebé ningú no donaria a la
pregunta la resposta que va donar Josep Llunell. Per al teòleg català el
principal enemic de la fe és la por.
Segurament ni se’ns hauria acudit citar la por entre els enemics de la fe
(potser hauríem parlat de l’error o de la immoralitat), i encara menys com
la principal enemiga. La resposta de Llunell és sorprenent i inquietant,
perquè si la por és enemiga de la fe i tenim tantes pors com tenim, resulta
que devem tenir menys fe de la que pensem.
Jesús diu moltes vegades a l’Evangeli “No tingueu por”. Però això no
ens ho hem pres mai com un manament, com una exigència. Segurament
perquè, com a creients, ni tan sols ens hem plantejat què hi ha darrera les
pors i quina relació poden tenir amb la fe.
Si Jesús insisteix a dir “No tingueu por” i Josep Llunell la considera el
principal enemic de la fe, és perquè és el contrari de la confiança en la
Providència, una demostració, potser involuntària i inconscient, de poca
confiança en Déu com a Pare, un indici que no vivim les adversitats amb
una actitud d’abandó confiat en Ell. Per això la por és, d’alguna manera, a
les antípodes de la fe.
Llavors, cada vegada que ens sentim envaïts per la por, és una prova
que no som prou cristians? Com a persones, és normal que sentim por quan
ens veiem abocats a una situació de perill. El problema no és tenir un
sentiment de por, el problema és consentir-lo. Com a cristians, cada
sentiment de por hauria de ser una oportunitat per obrir-nos al Pare, per
potenciar la confiança en Ell, per demanar-li forces i fer un acte de fe en la
seva voluntat.
Joan Ferrés i Prats

