Parròquia de Sant Vicenç Màrtir
INTENCIONS DE PREGÀRIA EN LES MISSES
Dissabte dia 8.- Sant Adrià III, papa.
Matí.- No hi ha missa.
Vespre (festiva).- Família Reverter-Margarit /
Família Mèlich-Oriol.
Diumenge dia 9.- 14è DIUMENGE DEL TEMPS DE DURANT L’ANY
9h.- Difunts Tuset-Sala.
12:30h.- Eleuteri Termes i Sebastià Serra.
Pere Roig, Mercè Roig i fill Martí.
11h matí a Sant Roc.- Per la Feligresia.
Dilluns dia 10.- Sant Cristòfol, patró dels automobilistes.
Vespre, 20 h.- Missa
Dimarts dia 11.- Sant Benet, abat, patró d’Europa
Matí.- Francisco Ribas Badosa i Assmpció Aymerich i Poch
Vespre- Santa Teresa de Calcuta en acció de gràcies.
Dimecres dia 12.- Sant Joan Gualbert, abat
Matí.- Teresa Boltà (aniversari)
Vespre- Alba Antonio.
Dijous dia 13.- Sant Enric, emperador germànic.
Matí.- Enric i Mª Àngels Perals Aymerich.
Vespre.- Missa
Divendres dia 14.- Sant Camil de Lel·lis, prevere
Matí.- Missa
Vespre.- Missa
Dissabte dia 15.- Sant Bonaventura,bisbe i doctor de l’Església.
Matí.- No hi ha missa.
Vespre (festiva).- Missa
Diumenge dia 16.- 15è. DIUMENGE DE DURANT L’ANY.
Mare de Déu del Carme
9h.- Miquel Belmonte Mezquita (3r. aniversari).
Josep Mª Aymerich Costa
Carme Parés i espòs Vicenç.
12,30h.- Francesc Munté i esposa Genoveva.
11h matí a Sant Roc.- Per la Feligresia.
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TEMPS D´ESTIU...
UN TEMPS PER A APROFITAR!
S´ha acabat el curs, i amb l´estiu, moltes són les activitats que queden
aturades. També algunes de les activitats que normalment es fan a la
parròquia prenen un ritme diferent. No hi ha catequesi, disminueix el
nombre de reunions, les vacances forcen la parada d´activitats... Però
això afecta només a una part, i ben petita, de la nostra vida. La vida
continua i potser, més que mai, en temps de vacances, és quan es viu
més, en el sentit que hom té més oportunitat per gaudir d´un temps
gratuït, potser de més relació amb la família, potser de més temps per
a la reflexió, la lectura, la relació amb els altres i fer noves
coneixences...
Per això no podem entendre aquest temps com un parèntesi. És un
temps fort de vivències que cal aprofitar. Algunes activitats que es fan
a la parròquia poden quedar suspeses una temporada, però ni la vida
espiritual, ni el viure cristià, ni la vivència eclesial fan vacances.
Nosaltres podem fer vacances, deixar de treballar, però no deixem de
ser persones, ni deixem de conviure amb els altres, ni deixem de ser
creients. A l´estiu l´Evangeli de Jesús continua tenint actualitat i la crida
a seguir Crist, a acollir-lo en el cor, en els sagraments, en els germans,
en els necessitats, té la mateixa actualitat que en la resta de l´any.
L´estiu, és veritat, té unes característiques pròpies: Hi ha més temps
per a un mateix. Una bona lectura, una pregària més distesa, una
convivència més fonda, un coneixement de les persones, dels pobles i
les seves cultures. El contacte amb la natura, la bellesa d´un paisatge,
d´una obra d´art, tot pot ser font d´enriquiment de l´esperit, font de
pau i serenor...

Hi ha moltes maneres de viure aquests mesos d´estiu: potser molts
passareu aquest temps sense moure-us de casa, amb una vida bastant
igual a la que feu a la resta de l´any, amb la mateixa feina de cada dia.
Alguns, potser, fins i tot estareu més sols, amb els mateixos problemes
o agreujats... D´altres viatjaran, o buscaran el descans merescut.
També n´hi ha que aprofiten el temps lliure per fer tasques de
voluntariat a les colònies, campaments, alguns heu anat d’hospitalaris
a Lourdes, ajudant els malalts...
Sigui quina sigui la situació en què ens trobem, els cristians no oblidem
el crit del Mestre: "Hi ha molt a segar". A la vegada, però, hem de saber
acollir la seva invitació a buscar pau i repòs: "Veniu a mi els qui esteu
cansats i afeixugats, i jo us faré reposar". El Senyor que crida a treballar
als seus camps és el mateix que també ens diu, molt comprensivament:
"Veniu ara tots sols en un lloc despoblat i reposeu una mica". Bon
estiu!

Mn. Anton Roca

EXPERIÈNCIA DE FE, DE SERVEI I DE CONVIVÈNCIA
Amb l’Hospitalitat de la Mare de Déu hem anat a Lourdes. El temps
no ens ha acompanyat, però ens ha acompanyat l’alegria d’uns dies
molt plens i ben aprofitats. Ens hem retrobat amb tanta gent que
formem aquesta gran familia de l’Hospitalitat! Més enllà de la bona
colla de Sant Vicenç, quants malalts i hospitalaris que ja ens esperen
cada any! Enguany cal afegir la novetat dels joves vicentins que hi
han participat: han estat actius, han treballat, han fet noves
coneixences i tant de bo siguin un petit embrió que l’any vinent animi
a més joves. Gràcies i endavant!
CONDOLENÇA
La donem als familiars de Jaume Salvadó Trilla, que ens va deixar
el passat dia 2, a l’edat de 77 anys.
També ha mort en Lluís Sàbat Font, a Girona, el passat dia 5. El
funeral es farà l’1 de setembre a la nostra parròquia.
Acompanyem les seves famílies amb la fe que amb ells vam
compartir, i amb la nostra estimació sincera. Descansin en pau.
BAPTISME: aquest diumenge, 9 de juliol, rebrà el sagrament de la
vida cristiana l’infant Lucas Garcés Morales. Felicitem els seus
pares i desitgem per a l’infant que la llavor de la fe creixi en ell de
dia en dia.

86è. ROMIATGE A MONTSERRAT:
del 22 al 24 de setembre de 2017
Per sol·licitar cel·les, truqueu el Tel. 676 872 782 (Joan Mèlich)
Per les INSCRIPCIONS: es començarà a escollir la cel·la, amb el nº
del sorteig del Trio del 30 de juliol de 2017.

VIURE COM ALGUNS BARCELONISTES
Fins i tot de les coses més banals, com el futbol, se’n poden extreure
lliçons de cara a la vida. No fa gaires anys, quan el Barça estava en els
millors moments de la seva història, un periodista esportiu var fer en un
diari de Barcelona aquesta consideració: "Els barcelonistes pateixen pel que
s'imaginen que pot passar, en comptes de gaudir amb el que està passant,
que, per cert, és meravellós".
Segur que aquest comentari ens recorda altres àmbits de la nostra vida
en els que hem patit o patim pel futur, en comptes de gaudir del present.
Tant en el món del futbol com en els altres àmbits de la vida, l’actitud de
patir pel que podria passar en comptes de gaudir amb el que està passant
és a les antípodes de la confiança en la Providència que l’Evangeli ens
demana als creients.
L’Evangeli és una crida a la confiança, a l’abandonament confiat en les
mans de Déu Pare: tenir fe, no tenir por, viure i gaudir el present, en
comptes d'amargar-nos la vida amb temors respecte al futur. Estem cridats
a fruir del que tenim, en comptes de témer el que podríem perdre o tenir
por pel que ens podria sobrevenir.
Les paraules de Jesús a l’Evangeli de sant Mateu són prou contundents:
"No us preocupeu per la vostra vida, pensant què menjareu o què beureu,
ni pel vostre cos, pensant com us vestireu. ¿No val més la vida que el
menjar, i el cos més que el vestit? Mireu els ocells del cel: no sembren, ni
seguen, ni recullen en graners, i el vostre Pare celestial els alimenta. ¿No
valeu més vosaltres que no pas ells? (Mt 6, 25-34).
Per descomptat que de l'esport també hauríem d'aprendre que a la vida
de vegades es guanya i de vegades es perd. I, sobretot, que les derrotes i
fracassos poden ser tan útils com les victòries. Només cal que les convertim
en una oportunitat per a obrir-nos a la voluntat de Déu, per a aprendre, per
a fer-nos més forts, per a créixer en tots els sentits.

Joan Ferrés i Prats

