Parròquia de Sant Vicenç Màrtir
INTENCIONS DE PREGÀRIA EN LES MISSES
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./ Joan
Rigol Borrell (1r. aniv.)
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.
Dilluns dia 23 .- Sant Ildefons de Toledo
12 migdia.- Missa de difunts.
Pels qui ens han deixat d’ençà de la Festa Major d’estiu.
Vespre: no hi ha missa.
Dimarts dia 24.- Sant Francesc de Sales
Matí.- Missa.
Vespre- Enric Perals Aymerich
Dimecres dia 25.- CONVERSIÓ DE SANT PAU
Matí.- Missa
Vespre- Elvira Costa espòs Enric i fill Josep Maria.
Joan Pahissa (5è. aniversari)
Dijous dia 26.- Sant Timoteu I Sant Titus, col·laboradors de Sant Pau.
Matí.- Missa
Vespre.- Josep Nicolau Surià.
Divendres dia 27.- Santa Àngela de Mèrici.
Matí.- Missa
Vespre.- José Luís Abad Gamarra (1r. aniv.)
Dissabte dia 28.- Sant Tomàs d’Aquino, Dominic i Doctor de l’Església.
Matí.- No hi ha missa.
Vespre (festiva).- Celebració de Sant Joan Bosco. Joan Matas i Annita

Ferrés./ Joan Marcé Rigol i intencions de la família./Esposos Antònia
Gort (aniversari) i Joan./ Conxita Font Llinàs (4t. aniversari).
Diumenge dia 29.- DIUMENGE 4T. DE DURANT L’ANY
9h.-Família Joan Planas Tuset.
Miquel Via i esposa Dolors. Joan Saperas i esposa Benita.
12:30h.- Mercè Agut (3r. aniv.) i espòs Valentí./ Isidre Prats./ Joan Font i
Montserrat Mèlich.
11h matí a Sant Roc.- Celebració dominical amb diaca.
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L’ESGLÉSIA DE SANT VICENÇ MÀRTIR
Extret, en gran part, del díptic realitzat en motiu de la dedicació
de l'església parroquial, el 20 de setembre del 1998

Hom pot afirmar que l'església primitiva, de no haver cremat, seria més
que mil·lenària. La primera documentació que en parla és datada el 15 de
desembre del 955. Probablement aquesta església devia ser visigòtica o preromànica, i va durar fins l'incendi del 28 de desembre de 1717, que la va
destruïr.
Cap a la segona meitat del segle XIV s'encarrega al pintor "Mestre de
Sant Vicenç" una taula dedicada al patró local (reproducció a la capella del
Santíssim). Trobem documentada la processó de l'any 1587 i també es
representava ja l'Auto Sacramental.
En el llibre d'actes de l'Ajuntament hi consten les aportacions per
decorar diversos altars que van ser encarregats: el 1681, el de Nostra
Senyora del Roser; el 1688, l'escultor Francesc Santacreus comença l'Altar
Major, acabant-lo el 30 d'agost de 1694.
El 28 de setembre de 1717, es crema l'església. A instàncies del Baró
de Sant Vicenç, en Ramon Fèlix d'Iborra proposa al Consell General de
parroquians construir-ne una altra. La població hi participa majoritariàment
i en la mesura de les seves possibiltats: Es dóna llenya, pedra, fusta, transport i ... les mans.
El 18 de març de 1720 el capellà beneeix la nova capella amb
l'assistència de tot el poble. I el 22 d'abril de 1725, en Carles Granet, prevere
i rector, beneeix la nova església. Se'ns fa la donació d'un altar barroc
procedent de Barcelona.

Durant l'estada de Mn. Josep Duran (1927-1936) es va engrandir el
Santíssim, l'Altar Major, es va construir una nova capella dedicada a Nostra
Senyora de Montserrat, i es van substituir les cadires per bancs, a més
d'incorporar nombrós mobiliari nou i ornaments.
El 1936 és saquejada, afusellat el Rector i desapareix l'Arxiu Parroquial.
Durant la guerra civil esdevé magatzem.
L'any 1946 es construeix l'absis. Durant l'estada de Mn. Jaume Casas
s'engrandeix el Santíssim, la rossassa del cor...
Mn. Mateu Santacana, rector del 1978 al 2015, ha realitzat diverses
reformes: el Santíssim, l'Altar a la Mare de Déu de Montserrat, la Capella del
Sant Crist, el Presbiteri, els bancs nous, la restauració de la façana, el
campanar i el cancell, acabat l'any 1998. L’enrajolat del terra de l’església,
el 2008. Després la pintada de l’interior del temple (2011) i benedicció per
part del Sr. Bisbe, dels murals de Sant Vicenç màrtir del pintor Joan Torres
Viver, el 19 de juny del mateix any.

SANT VICENÇ, MÀRTIR
o MISSA SOLEMNE DE SANT VICENÇ: 11h. Predicarà
l’homilia Mn. Mateu Santacana. Veneració de la relíquia, amb
cant de l’Himne i Goigs. Missa cantada per l’Orfeó Vicentí del
Centre. (altres misses: vigília a les 20h. i dia a les 9h.).
o DILLUNS, DIA 23, FESTA LOCAL
12h: celebració de la missa en memòria dels “vicentins i
vicentines” que ens han deixat d’ençà de la Festa Major d’estiu
fins el dia d’avui. No hi ha missa a la tarda.
CATEQUESI: REUNIÓ DE PARES DE SEGON CURS
Tindrà lloc diumenge vinent, dia 29, a les 13:15h, immediatament
acabada la missa de 12:30h, a la capella del Santíssim.
CONSELL PASTORAL PARROQUIAL: dijous vinent, a les 21h.
CELEBRACIÓ DE ST. JOAN BOSCO: DISSABTE, DIA 28, 20h.
CONDOLENÇA
La donem als familiars de Emilia Lozano Sánchez, que morí el
passat dia 13 a l’edat de 75 anys. I també a la família d’Albert
Tuset Perals, el qual morí el passat dia 13, a l’edat de 59 anys.
Que el Senyor els aculli per la seva misericòrdia.

AL CENTRE CATÒLIC,
AQUESTS CAPS DE SETMANA:

ELS MISERABLES
NO US EL DEIXEU PERDRE!!!
MÉS ÉS MENYS
A les societats desenvolupades es lloa sovint el progrés, manifestat en
diferents tipus d’opulències. Es parla, per exemple, d’opulència informativa
i d’opulència consumista, i es diu que aquestes sobreabundàncies ens
faciliten la presa de decisions i ens fan més savis i feliços.
Ja fa dècades que es va doblar el número de les informacions que
estaven a disposició de la humanitat fins ara, i es calcula que a finals
d’aquesta dècada les informacions de les que disposarà la humanitat es
doblaran cada sis mesos. Pel que fa al consum, als anys 90 es van començar
a obrir als Estats Units supermercats imponents, nous paradisos terrenals
amb un nombre mai vist d’opcions diferenciades per a cada tipus de
producte.
Als darrers anys les eufòries sobre les excel·lències de l’opulència s’han
anat desinflant. Diversos investigadors han arribat a la conclusió que “més
és menys”. Segons estudis de la Universitat de Columbia, els subjectes als
que s'havien ofert centenars d'opcions per al consum estaven menys
satisfets i es penedien més de les seves decisions de compra que aquells als
que se’ls n'havien ofert poques. I altres investigadors han comprovat que a
mesura que als professionals de la medicina se’ls afegien informacions sobre
un pacient per poder predir infarts o complicacions cardíaques greus,
guanyaven en confiança sobre el seu diagnòstic, però no milloraven en
l'encert. Més és menys. En altres àmbits, una alimentació excessiva es
converteix en obesitat patològica i un cultiu intensiu condueix a la
desertització dels territoris.
Als cristians aquestes descobertes no ens haurien de venir de nou. Jesús
ja havia descobert que “més és menys” quan posava per davant els
infantsque els adults, els senzills que els savis, els pobres que els rics, els
pecadors que els fariseus i doctors de la llei. En paraules de Santa Teresa:
“Quien a Dios tiene / nada le falta. / Solo Dios basta”.
Joan Ferrés i Prats

