Parròquia de Sant Vicenç Màrtir
INTENCIONS DE PREGÀRIA EN LES MISSES
Dissabte dia 30.- Sant Jeroni, prevere i doctor de l’Església.
Matí.- No hi ha missa
Vespre (festiva).- Joan Marcè Rigol i intenció familiar
Francisco Riera (aniversari) i esposa Àngela
Joan Matas i Annita Ferrés.
Margarita Sanjanís Giró.
Diumenge dia 1.- XXVIè. DIUMENGE DE DURANT L’ANY/A. Santa Teresina
de l’infant Jesús.
9h.- Missa.
12:30h.- Agustí Castells i Montserrat Roca.
Rosa Rigol Miquel.
Isidre Prats.
11h matí a Sant Roc.- Per la Feligresia.
Dilluns dia 2.- Sants Àngels Custodis.
Vespre.- Difunts família Torredemer – Roig.
Joan Pastor (25è. aniv.) i esposa Eulàlia.
Dimarts dia 3.- Sant Francesc de Borja, jesuïta.
Matí.- Joan Vendrell Roig i esposa Dominga Mallol Vivas.
Vespre.- Missa.
Dimecres dia 4.- Sant Francesc d’Assís.
Matí.- Francisco Ribas Badosa i Assumpció Aymerich Poch.
Vespre.- Acció de gràcies per dos aniversaris matrimonials: 52 i 39 aniv.
Dijous dia 5.- Tèmpores d’Acció de gràcies i petició.
Matí.- Joan Costa Ubach.
Vespre.- Pere Torras Rusinés (12 aniv.) i família Torras-Rusinés.
Divendres dia 6.- Sant Bru, fundador dels cartoixans.
Matí.- Missa.
Vespre.- Miquel Reverter Estrada.
Dissabte dia 7.- Mare de Déu del Roser.
Matí.- No hi ha missa.
Vespre (festiva).- Família Mèlich-Oriol.
En acció de gràcies pel 48è. aniversari esposos Jaume i
Anna Maria.
Diumenge dia 8.- DIUMENGE 27 DE DURANT L’ANY.
9h.- Maria Escala i Josep Prats.
A l’ermita del Remei (Mas Vila): 12:15h.: Missa amb grup Ítaca.
12:30h.- Missa.
11h matí a Sant Roc.- Per la Feligresia.
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NOU DIACA: RAFAEL GALOFRÉ CASAS
El diumenge 5 de novembre, a les 6 de la tarda, en el temple
parroquial, rebrà l’Orde del Diaconat en Rafael Galofré i Casas.
En primer lloc la nostra pregària perquè sigui un fidel servidor de
l’Església a través del ministeri diaconal que li conferirà el nostre bisbe
Agustí Cortés. També la nostra felicitació a ell i a la seva família. Amb la
felicitació el nostre desig que amb el nou ministeri pugui fer un bon servei
entre nosaltres, la seva parròquia, i a la diòcesi. Som conscients que té
els seus deures familiars i una responsabilitat important en la nostra
diòcesi: l’ecònom del Bisbat. Que el Senyor l’ajudi a ser entre nosaltres
com el que serveix (Lc. 22, 27).
L’Orde del diaconat en l’Església hi és present des dels inicis, però
amb el pas dels segles quedà reduït a l’etapa prèvia dels futurs preveres.
Fou el concili Vaticà II qui restaurà el Diaconat com a grau independent
i estable de la jerarquia, podent-se conferir “a homes d’edat madura,
també als qui viuen en matrimoni (...)”. La Constitució Dogmàtica de
l’Església assenyala la tasca dels diaques i els diu que tinguin present
l’avís de Sant Policarp (s. II): ”Misericordiosos, amatents, caminant
d’acord amb la veritat del Senyor, que es féu servidor de tots”.
Mn. Anton Roca

TROBADA DIOCESANA DE CATEQUISTES I ANIMADORS DE
LA PASTORAL DE LA JOVENTUT.
CELEBRACIÓ DE L’ENVIAMENT
Es farà diumenge vinent, dia 8, a les 5 de la tarda, a la Casa de
l’Església de Sant Feliu de Llobregat. Animem tot l’equip de
catequistes a participar-hi. La Delegació de Catequesi ha triat per a
aquesta trobada el lema «L’amor que creix», en consonància amb
la proposta del Pla Pastoral, orientant l’acció pastoral envers la família.
Mn. Ramon Bosch Vendrell, rector de Piera i fill del nostre poble,
explicarà la seva experiència amb les famílies com a rector.
INICI DE CURS DE L’ESPLAI FLOR DE NEU
Aquest dissabte, el Centre d’Esplai Flor de Neu, ha iniciat un nou curs
amb noves il·lusions i amb ganes de gaudir de les tardes del dissabte
amb les activitats organitzades i compartir bones estones.
Durant aquest dissabte els infants han realitzat activitats amb el grup
de monitors de l’any passat, per acomiadar-se. Seguidament, al
Centre Catòlic i juntament amb les famílies, han fet la pregària d’inici
de curs i han presentat els grups d'enguany i els nous monitors. Amb
el sopar de germanor i amb el pas de les diapositives de les colònies
i campaments d'aquest passat estiu donen per començat així el curs.
Els hi desitgem un bon curs, tot fent camí en l’educació en el lleure!
DIUMENGE VINENT, DIA 8:
MISSA A L’ERMITA DE LA MARE DE DÉU DEL REMEI
El segon diumenge d’octubre se celebra la festa de la Mare de Déu
del Remei. A la masia Mas Vila s’hi celebra cada any l’Eucaristia. Un
any hi va el rector de Cervelló i l’altre el de Sant Vicenç. Enguany ens
toca a nosaltres. La missa será a les 12:15h. amb la participació del
grup Ítaca. Esperem que molts també us animeu a fer-vos-hi
presents. La col.lecta anirà destinada a Càritas Sant Vicenç.
CASAMENT EN EL MES D’OCTUBRE A LA PARRÒQUIA
Alejandro Azorín Martín amb Raquel Navarro Alés, tots dos veïns de
Sant Vicenç dels Horts. Els encomanem a Déu. Que siguin ben feliços!

EL NOU CURS DE CATEQUESI
Començarà:
Dilluns, dia 16: 2on curs de catequesi
Dimarts, dia 17: 1er curs de catequesi.

L’1-O DES DE LA FE
Aquest no és pas un cap de setmana qualsevol. Potser aquest escrit
no és l’espai adient per prendre partit per cap de les opcions en litigi,
però els cristians estem obligats a pensar i a viure des de la fe i des de
l’Evangeli tota la nostra existència, inclosos els moments més crítics i
conflictius. I aquest ho és. I és des de la fe i l’Evangeli que em vénen al
cap tres petites reflexions.
La primera té a veure amb el compromís cristià, que ha de ser un
compromís evangèlic. Ens hem de comprometre en la realitat de cada
dia, sobretot en les situacions conflictives. Si hi ha una actitud que no és
cristiana, és la de rentar-se les mans, encara que es faci amb la suposada
bona intenció de no tenir-les brutes. Rentar-se-les és l’actitud que va
adoptar Pons Pilat, i és a les antípodes de l’exigència cristiana. Ara bé,
ens hem de comprometre, per descomptat, posant-nos al servei de la
causa que considerem més justa, més evangèlica.
La segona reflexió té a veure amb el compliment de la llei. Jesús diu
a l’Evangeli que no ha vingut a abolir la llei. Els cristians, doncs, l’hem
d’acatar. Però Jesús també diu que la persona és més important que el
dissabte, és a dir, més important que la llei. Hem de pensar, doncs, en
cada cas com servim millor la persona, com servim millor totes les
persones, i en aquest sentit ens hem de posar al servei d’aquella llei que
considerem més propera a l’Evangeli per ser més propera a la persona.
Finalment, hem de pensar que a tots els àmbits de la nostra vida també en aquest- el criteri cabdal de comportament és el manament de
l’amor. Sigui quina sigui la nostra posició, la nostra opció, l’hem d’exercir
des de l’amor, des de la serenitat, sense cap mena d’agressivitat, des de
la voluntat d’estimar a totes les persones, incloses les que pensen i
defensen el contrari que nosaltres.
Joan Ferrés i Prats

