
 

 

INTENCIONS  DE  PREGÀRIA EN LES MISSES 
 

Dissabte dia 9.- Sant Pere Claver, prevere jesuïta, fill de Verdú. 
Matí.- No hi ha missa. 
Vespre (festiva): 20h.-  Encarnació Rovira (8è. aniversari) 
        En 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. 

 
Dilluns dia  11.- Santa teodora. 
En ser festiu, missa a les 9 del matí.                                     
 
Dimarts dia 12.- Dolç Nom de Maria.  
Matí.- Albert Tuset i Mª Àngels Perals Aymerich. 
Vespre.-  Alba Antonio.                      
 
Dimecres dia  13.- Sant Joan Crisòstom, bisbe de Constantinoble.  
Matí.- Josep Mallol i esposa Dominga Vivas.                            
Vespre.-  Miquel Mota Ballester. 
 
Dijous dia 14.- Exaltació de la Santa Creu. 
Matí.- Antoni Vendrell i esposa Encarnació Roig. 
Vespre.- MISSA amb el Cos de Portants del Sant Crist. 
    Joan Comas Tort. 
 

Divendres dia 15.- Mare de Déu dels Dolors.  
Matí.- Josep M. Aymerich Costa. 
      Una gràcia a la Mare de Déu de Montserrat. 
Vespre.- Dolores Prats i Josep Ferrés i família. 
    Dolores Fumadó Siñol.              
 
Dissabte dia 16.- Sant Corneli i Sant Ciprià.  
Matí.- No hi ha missa. 
Vespre (festiva).- Conxita Casas i Anton Galofré. 

 Miquel Masana.                                      
 

Diumenge dia 17.- 24 DIUMENGE DE DURANT L’ANY. 
9h.-  Difunts família Planas Tuset. 
12:30h.- Joan Font i Montserrat Mèlich. 
   Víctor Aguilar (27 aniversari).                                                            
11h matí a Sant Roc.- Per la Feligresia. 
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Diumenge 23 de durant l’any/ A. 10 DE SETEMBRE DE 2017. N. 33 
 

UN NOU CURS: EN QUÈ PUC COL·LABORAR? 
 

L’inici d’un nou curs és ocasió per plantejar-se si podem ajudar en les 
tasques de la parròquia. Són moltes les persones que col.laboren i 
podríem pensar que les places ja estan cobertes. Però no és així. 
Necessitem més col.laboradors i també incorporar saba nova. Tenim 
catequistes, acollidors de promesos, pares de baptismes... però en 
necessitem més. Tenim gent que neteja el temple parroquial... i amb tot, 
convé gent nova que ajudin perquè la feina sigui més repartida. 

La crida a participar en la tasca parroquial cal entendre-la principalment 
com una crida de Déu a treballar en el seu Regne. Sortosament tots 
estem cridats a ser humils treballadors de la vinya del Senyor que és 
l’Església. La crida de Déu ressona novament amb força cada any quan 
en iniciar un nou curs de moltes maneres Ell ens diu: “Què feu aquí tot 
el dia desvagats? Aneu també vosaltres a la meva vinya!” . 

Ara és un bon moment per plantejar-nos què farem aquest any: quin 
servei, segons les meves possibilitats, puc fer en el si de la meva 
parròquia? 

Les respostes són diverses: afermar la pregària, seguir una catequesi 
parroquial. Potser un servei en la celebració dominical, col.laborar en els 
serveis de catequesi infantil i juvenil, engruixir el grup d’acollidors de 
promesos, ser voluntari a Càritas, participar en la preparació del 
Baptisme, integrar-se en el grup de visitadors de malalts, participar en 
el grup de litúrgia que es vol crear… Pensem-hi! 
 

Mn. Anton Roca     
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� DILLUNS, 11 DE SETEMBRE: 
DIADA NACIONAL DE CATALUNYA 
La missa será a les 9 del matí. 

 

� CONDOLENÇA 

La donem als familiars de Josep Reverter Estrada, que morí el 
passat dia 2, a l’edat de 75 anys. En Josep havia estat vinculat a 
la vida de Sant Vicenç, present a l’inici de l’escoltisme, i el 
recordem en la Junta del Centre Catòlic i membre actiu del seu 
Orfeó Vicentí. Descansi en la pau del Senyor. 
També morí en Pere Rosés Sanabre, a l’edat de 93 anys. Les 
exèquies   se celebraren a la parròquia el passat dia 5. 
Descansin en pau. 

 

� BAPTISMES 
Dia 9: Lucía Aceiton Martínez, Leire Mª Giménez Sáez i Lara Risco 
Orta. 
Dia 10: Daniel Nieto Avellaneda. 
Benvingudes a la comunitat cristiana. 
 

� DIJOUS, DIA 14: 
EXALTACIÓ DE LA SANTA CREU, FESTA DEL COS DE 
PORTANTS DEL SANT CRIST 
Missa a les 20h. Després, piscolabis a la plaça. 
 

� COMENCEN LES INSCRIPCIONS DE CATEQUESI I 
CONFIRMACIÓ 
Els propers dimecres, 13 i 20 de setembre, de 17 a 19 hores al 
Casal Parroquial. 
 

� LA ROMERIA A MONTSERRAT: 22, 23 I 24 DE SETEMBRE 
Per inscriure’s per pujar amb autocar el diumenge, dia 24, cal fer-
ho els propers dies 13 i 15 de setembre, al Despatx parroquial, 
de 18 a 20h. (20 €). El preu del dinar, pels qui ho vulguin: 21 €. 

 

� CONSELL PASTORAL PARROQUIAL 
Aquest dijous, a les 21h. 
 

� REUNIÓ GENERAL DE CATEQUISTES 
Divendres vinent, a les 21h., a la rectoria. 

� ELS JOVES PUGEM A MONTSERRAT 
Proposta de que tots els joves estiguin a l’alberg de Montserrat, 
juntament amb els joves de Corbera de Llobregat que 
acompanyarà Mn. Dani Palau. Durant el cap de setmana es faran 
vàries activitats i dinàmiques conjuntes. Val la pena aprofitar-ho 
i fer que Montserrat es respiri un ambient festiu i juvenil! Per més 
informació us podeu adreçar amb el Jordi (seminarista). 
 

    

 

L'AGONIA DE LES LLENGÜES 
Aquest cap de setmana s’allarga un dia més  amb la celebració de l’11 

de setembre, en un moment molt especial de la nostra història. El full 
parroquial no és un espai per a la confrontació política, per descomptat. 
Sento, doncs, la necessitat de reflexionar sobre un tema en el que penso 
que no hi hauria d’haver controvèrsia, sinó compromís compartit. 

Llegeixo que en el món encara es parlen més de 6.000 idiomes, però 
que només n'hi ha 300 que siguin parlats per més de un milió de 
persones. Fa segles l’expansió de l’imperi espanyol en l’anomenat 
“descobriment” d’Amèrica va comportar l’extermini de moltes cultures i 
llengües indígenes. Després passaria el mateix amb els imperis britànic, 
holandès o alemany. L’extermini no s’ha aturat a l’era contemporània. 
Durant el segle XX, tan sols a Austràlia, l’anglès es va menjar 
definitivament 15 llengües i en va deixar 140 més en un estat de coma 
pràcticament irreversible. Avui com ahir el peix gran es menja al petit, i 
això passa tant en l’àmbit econòmic com en el cultural i lingüístic. 

Al relat mític de la torre de Babel, al Gènesi, es parlava de la dispersió 
de les llengües com d’un càstig diví, però avui entenem les llengües com 
una riquesa cultural, com un patrimoni de la humanitat. En desaparèixer 
una llengua desapareix una manera d’entendre la vida i, per tant, un 
tresor cultural. Keiserling deia que cada idioma és una visió del món. 
Octavio Paz va escriure que cada llengua representa una manera de 
viure. I Lichtenberg que només es pot entendre a fons un idioma si es 
coneix a fons el poble que el parla. 

Quan, amb el Papa Francesc i amb sant Francesc d’Assís, parlem del 
respecte a la natura i de la defensa dels ecosistemes, per descomptat 
que hi hem d’incloure la defensa de la pluralitat de llengües i de cultures, 
un deure inexcusable de l’Església, que té la missió de lluitar per totes 
les formes de vida i que va néixer d’un Jesús encarnat en una cultura 
molt concreta. 
 

Joan Ferrés i Prats 


