Parròquia de Sant Vicenç Màrtir
INTENCIONS DE PREGÀRIA EN LES MISSES
Dissabte dia 2.- Sant Antolí, màrtir
Matí.- No hi ha missa.
Vespre (festiva): 20:00 h.- Lluís Bosch Vendrell (11è. aniv.), esposa
Francisca i fill Lluís.
Josep Simon Torelló. (25è. aniversari)
Diumenge dia 3 .– 22 DIUMENGE DE DURANT L’ANY. Sant Gregori el Gran,
papa.
9h.- Missa.
12:30h.- Acció de gràcies 48è. aniversari casament d’Agustí i Roser.
Dif. Agustí Castells i Montserrat Roca.
Eugeni Andreu Garro.
11h. a Sant Roc.- Per la Feligresia.
Dilluns dia 4.-Sant Bonifaci I, papa.
Matí: no hi ha missa.
Vespre: 20h.- Família Torredemer-Roig.
Montserrat Feliu Carol.
Dimarts dia 5.- Santa Teresa de Calcuta.
Matí: 8h.- Francisco Ribas Badosa i Assumpció Aymerich Poch.
Vespre: 20h.- Pedro López Pérez (funeral).
Dimecres dia 6.- Sant Eleuteri, abat i Zacaries, profeta.
Matí: 8h.- Pere Rovira i Ramon Rovira.
Vespre: 20h.- Missa.
Dijous dia 7.- Sant Albí, bisbe i Santa Regina, verge i màrtir.
Matí: 8h.- Josep Prats i Maria Escala.
Vespre: 20h.- Missa.
Divendres dia 8.- NAIXEMENT DE LA BENAURADA VERGE MARIA.
Matí: 8h.- Difunts família Font Pastor.
Vespre: 20h.- Missa.
Dissabte dia 9.- Sant Pere Claver, prevere jesuïta, fill de Verdú.
Matí.- No hi ha missa.
Vespre (festiva): 20h.- Encarnació Rovira (8è. aniversari)
Acció de gràcies pel 46 aniv. de casament.
Diumenge dia 10.- 23 DIUMENGE DE DURANT L’ANY .
9h.- Missa.
12:30h.- Rosa Campmany Campmany / Joan Vilà i difunts de la família.
11h. a Sant Roc.- Per la Feligresia.
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L’ESTIU QUE HEM PASSAT
L’estiu anava passant -sense pena ni gloria- amb una calor més aviat
pujada de to… potser d’acord amb la temperatura política del país.
Però vingué el fatídic 17 d’agost, amb l’atemptat terrorista a les nostres
Rambles de Barcelona i Cambrils. Quin impacte més gran!
Ja s’ha dit molt i s’ha escrit molt: “Moltes llàgrimes, però molta
humantat”, així resumia el Bisbe Taltavull la vivència d’aquests fets
compartits amb els ferits de l’atemptat. “la derrota de l’odi”, escrivia el
Dr. Armand Puig, rector de l’Ateneu Universitari Sant Pacià, referint-se a
la solidaritat que sobrevingué a l’odi desbocat del furgó que provocà la
mort Rambles avall. “La ciutat de la primavera i l’esperança” escrivia el
Bisbe d’Urgell, Mons. Joan Enric Vives, recordant aquell article famós que
Joan Maragall escrivia sota el títol de “La Ciutat del perdó”, a l’any 1909,
amb motiu de la Setmana Tràgica: “Barcelona ja no podrá ser dita la

‘ciutat de les bombes’; sinó que l’anomenada us vindrà d’una altra cosa
que és més forta que totes les bombes plegades i que tots els odis i que
tota malícia humana: l’anomenada us vindrà de l’amor, i Barcelona será
dita la ciutat del perdó’, i des d’aquell punt i hora començarà a ser una
ciutat”.
Amb aquesta ferida oberta, amb manifestacions unitàries que manifesten
molta divisió, amb reptes polítics, amb anunciats “xocs de trens”,
comencem un nou curs. ¿Sabrem ser testimonis del Crist enmig
d’aquestes tensions?
Mn. Anton Roca

Santiago Ceinos Saldaña, de Sant Feliu de Llobregat, amb
Noelia Calzada Vico, natural de Sant Boi de Llobregat. Ambdós
són veïns de Sant Vicenç.
Miguel Ángel Sanjuán Sánchez, natural de Barcelona, amb
Montserrat Garres Sánchez, de l’Hospitalet. Tots dos veïns de
Sant Vicenç.
Els hi desitgem la benedicció de Déu i que siguin molt feliços.
86è. ROMIATGE A MONTSERRAT: 22, 23 I 24 DE
SETEMBRE
Està en marxa el repartiment de cel·les.
DIUMENGE, DIA 24: AUTOCAR A MONTSERRAT PER
PARTICIPAR EN LA ROMERIA.
Inscripció i pagament: Dies 13 i 15 de setembre al despatx
parroquial (dimecres i divendres) de 18 a 20h.
Preu autocar 20 €. Preu dinar: 21 €. Sortida dels llocs de sempre,
a les 7:15 del matí. Missa a les 9:15 a la Basílica. Rebuda del P.
Abat a les 12:15, a la mateixa Basílica. 14h.: Dinar de germanor.
17h: Via Crucis i Comiat de la Romeria. 18:30h: Tornada a Sant
Vicenç.
CATEQUESI INFANTIL I DE CONFIRMACIÓ:
INSCRIPCIONS: Els dimecres 13 i 20 de setembre, de 17
a 19h. al Casal.
CONDOLENÇA
La donem als familiars de Rosa Santiago Coca, que morí l’1 de
setembre, a l’edat de 88 anys.
A finals de juliol hi hagueren dues celebracions exequials que
no sortiren en el Full parroquial:
José Rodríguez Silva, que morí el 25 de juliol, a l’edat de 64
anys.
Luís Oller Sánchez, que morí el dia 29, a l’edat de 53 anys.
Que descansin en la pau del Senyor.
En el mes d’agost no hi ha hagut cap celebració d’exèquies
cristianes a la nostra parròquia: ni en el temple ni en el Tanatori.
CASAMENTS EN EL MES DE SETEMBRE A LA NOSTRA
PARRÒQUIA
Alejandro-Plácido Rojas Suya amb Ana Gladys Beslanga
Chávez, tots dos del Peú i veïns de Sant Vicenç dels Horts.

L’ATEMPTAT TERRORISTA
Lamentablement ha estat la notícia de l’estiu. Hi hauria matèria per
parlar-ne tot l’any. A mi em va fer pensar molt l’escrit que va fer la Raquel
Rull, educadora que en el centre social de Ripoll havia acollit molts dels
nois de la cèl·lula terrorista quan eren nens: Younes, Moussa, Said,
Moha, Omar...
L’educadora recorda al nen que li oferia unes llaminadures que
s’havia comprat amb els pocs diners que tenia, al que es posava vermell
quan entrava la noia que li agradava, al que era educat, tímid i amable,
al que no faltava mai al local quan hi havia la noia de la que estava
enamorat (tot i que mai va gosar dir-li res), al que era molt responsable,
al que era un bon estudiant i mai no es ficava en embolics, al que de
gran volia ser col·laborador d’una ONG...
Què havia d’haver passat perquè aquells nens amb un
comportament humà i sensible haguessin esdevingut uns joves que
havien dedicat sis mesos de la seva vida a pensar com s’ho podien fer
per matar com més persones millor?
Penso en la paràbola evangèlica del blat i la zitzània. Tots tenim en
el nostre interior la llavor del millor i del pitjor. Educar és fer créixer. I,
de manera intencional o involuntària, podem ajudar a fer créixer el millor
o el pitjor de nosaltres mateixos i dels altres.
Algú va ser capaç de fer créixer en aquells joves la zitzània de l’odi i
el fanatisme: els va fer creure que participant en la Jihad, en la “lluita
per Déu”, els seus noms quedarien escrits per sempre en el cel. El jove
imam de Ripoll va ser capaç de donar-los una raó per viure i una raó per
morir. Va tenir molta més capacitat de seducció que els qui prediquem
l’amor, la comprensió i la integració. Per això les tragèdies de Barcelona
i Cambrils no representen només un fracàs polític o policial. També
representen un fracàs educatiu i religiós.
Joan Ferrés i Prats

