Parròquia de Sant Vicenç Màrtir
INTENCIONS DE PREGÀRIA EN LES MISSES
Dissabte dia 4.- Sant Carles Borromeu.
Matí.- No hi ha missa.
20h. (festiva).- Emilio Bajo (13è aniversari) / Carlos Valls Nolla.
Diumenge dia 5.- DIUMENGE 31 DE DURANT L’ANY.
9h.- Concepció Ferrés Boltà. Rosa Campmany Campmany.
12:30h.- Conxita Guilera (15è aniversari) / Agustí Castells i Montserrat Roca
/ Laurentí i esposa Consol i per la família. En record dels socis difunts de
l’Ateneu.
18h.- ORDENACIÓ DE DIACA. Esposos Antoni Galofré i Concepció Casas, i
Joan Claret.
11h matí a Sant Roc.- Per la Feligresia.
Dilluns dia 6.- Beat Francesc Palau i Quer.
Vespre.- Família Torredemer Roig / Teresa Muñoz (10è aniversari) /
Jesús Albiol Boteller (30è aniversari).
Dimarts dia 7.- Sant Pere Poveda.
Matí.- Josep Roca Vidal (7è aniversari).
Vespre.- Miquel Reverter Estrada.
Dimecres dia 8.- Sant Severià.
Matí.- Joan Vendrell Roig-Dominga Mallol Vivas.
Vespre.- Acció de gràcies 50è aniversari casament Pere i Assumpció /
Francisco Esteve i esposa Lola / Miquel Pascual Reverter.
Dijous dia 9.- Dedicació de la Basílica del Laterà.
Matí.- Enric Perals i Mª dels Àngels Perals.
Vespre.- Difunts família Munné Rigol / Jordi Arnabat Vives (4t aniversari) i
Miquel Siñol Poch (2n aniversari).
Divendres dia 10.- Sant Lleó el Gran.
Matí.- Missa.
Vespre.- Intenció particular.
Dissabte dia 11.- Sant Martí de Tours.
Matí (11:30).- Missa Noces D’Or Pere Bosch i Assumpció Llopart.
Vespre (festiva).- Marta Fortuny Colet (27è aniversari), espòs Lluís i fill
Isidre / Martí Ferrés Fortuny.
Diumenge dia 12.- DIUMENGE 32 DE DURANT L’ANY.
9h.- Esposos Martí i Úrsula.
12:30h.- Alba. En acció de gràcies Noces d’Or de Diego Martí- Carme Pi.
11h matí a Sant Roc.- Per la Feligresia.
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AMB TU SOM UNA GRAN FAMÍLIA
El lema de la Jornada de Germanor de diumenge vinent, amb la
col·lecta important que en ella es fa pel sosteniment de la nostra diòcesi,
posa a la nostra consideració dues realitats prou importants: que
l’Església diocesana és una gran familia, però que això és veritat
comptant amb cadascun dels que en formem part. És una invitació a
col·laborar a favor de tots. Una col·laboració que va des de l’estimació
sincera, passant per la pregària, el tracte d’ajuda al germà, la dedicació
de temps a serveis comunitaris, fins a la col·laboració económica en el
seu sosteniment.
La col·lecta de Germanor de diumenge vinent ens ha de fer
revisar com fem la nostra aportació económica pel sosteniment de
l’Església, si és raonable, si cal retocar-la, cadascú segons les seves
possibilitats. A part de feligresos cada dia més conscients de la importàcia
d’ajudar la seva Església, també cal dir que encara hi ha molta rutina o
inconsciencia sobre aquest tema i tòpics que no es corresponen a la
realitat: “L’Església ja és rica”, “els capellans sempre demanen”, “no és

el meu problema”…
Mn. Anton Roca

AVUI, DIA 5, A LES 18:00 H. A L’ESGLÉSIA PARROQUIAL
SERÀ ORDENAT DIACA EN RAFAEL GALOFRÉ I CASAS.
DONEM-NE GRÀCIES A DÉU

 BAPTISMES
El proppassat diumenge 29 d’octubre foren batejats els infants:
Daniela Canas Moreno i Enzo Rodríguez Martínez. L’enhoabona!
 CELEBRACIONS DE NOCES D’OR MATRIMONIALS
• Dissabte, dia 11: Pere Bosch Busquet i Assumpció Llopart Guilera.
Per molts anys a aquesta parella col·laboradora de la parròquia!
• Diumenge, dia 12: Diego Martí Biscarri i Carme Pi i Coll. Per molts
anys a aquesta parella torrellenca-Vicentina!
 CELEBRACIÓ CONJUNTA DE NOCES D’OR I D’ARGENT
MATRIMONIALS: DIUMENGE 10 DE DESEMBRE
Reprenem la tradició de la celebració conjunta de Noces d’Or (casats
l’any 1967) i d’Argent (casats el 1992) amb a participació en
l’Eucaristia i posterior piscolabis pel proper diumenge, 10 de
desembre. Demanem a tots els interessats que hi vulguin participar
que ho comuniquin a la parròquia.
 RESULTAT COL·LECTA PRO OBRES DE DIUMENGE PASSAT:
986,50 €. I per donatius amb aquesta finalitat, de moment: 1200 €.
Moltes gràcies! Últim diumenge de mes: Col·lecta extra pro obres!


 PREGÀRIA MENSUAL JOVE
Dijous vinent, 9 de novembre, tindrà lloc la primera Pregària Jove.
Activitat adreçada a tots
els joves (Confirmació,
Post-Confirmació...) que
vulguin compartir una
estona de pregària a
l’estil de Taizé, amb
cants i textos meditatius
que ens ajudaran a viure
la nostra vida cristiana
amb
valentia,
amb
esperit missioner i així
ser autèntics testimonis de l’amor de Crist! Fes-hi un lloc a la teva
agenda, Ell t’espera... ells t’esperen!!


XII JORNADES DE FORMACIÓ I ANIMACIÓ PASTORAL
La Vicaria del Llobregat ens convida a participar-hi: del 13 al 16 de
novembre, de 21:30 a 23 hores.

 REUNIÓ D’ANIMADORS DE LA LITÚRGIA
Aquest dimecres a les 9 del vespre al Casal.
 PARTICIPACIÓ DELS INFANTS DE CATEQUESI A
CELEBRACIONS DOMINICALS DE LES 12:30 H.:
Avui, diumenge, 2n. Curs.
Diumenge, dia 12: 1r. Curs i reunió de pares, sortint de missa.

LES

ENHORABONA!
Havia titulat aquest escrit “Enhorabona, Rafael!” Per què ho he
canviat, traient el nom del Rafael? Senzillament perquè avui tots estem
d’enhorabona, no només ell. El Rafael ho està perquè ha assolit una meta
llargament desitjada, i nosaltres ho estem perquè ens alegrem amb ell,
i sobretot perquè com a cristians sabem que tindrem un nou servidor de
l’Església a través del ministeri diaconal.
Ens alegrem també perquè estem convençuts que el Rafael serà,
com a diaca, un bon servidor de l’Església. Té les condicions necessàries
per ser-ho. En primer lloc, perquè és un home de fe. Se’l veu impulsat
per una intensa experiència de Déu. I això és cabdal per a la seva missió.
Per altra banda, és un home culte, molt qualificat a la seva professió,
preocupat per saber, per llegir, per escoltar, interessat per entendre la
realitat abans de posar-se a treballar per transformar-la. Finalment, és
una persona sensible, oberta a les necessitats de les persones que
l’envolten, amb un alt nivell d’empatia, amb voluntat i capacitat de
sintonitzar amb els altres.
Estic convençut que aquestes qualitats l’ajudaran a ser un bon diaca.
Necessitem servidors de l’Església que tinguin una mà ben alçada cap a
Déu i l’altra ben estesa cap als altres, sobretot cap als més necessitats.
Ens calen cristians compromesos amb capacitat d’obrir el seu cap i el seu
cor tant a Déu com als altres.
Sabem que el Rafael està content i esperançat a l’inici d’aquesta
nova etapa de la seva vida, però alhora amb una certa inquietud pels
temps d’incertesa en els que li ha tocat servir l’Església. En tot cas, el
Rafael és conscient que compta amb la força de l’Esperit i sap que també
pot comptar amb nosaltres, amb la nostra pregària, amb la nostra
amistat i amb el nostre compromís com a cristians.
Joan Ferrés i Prats

