Parròquia de Sant Vicenç Màrtir
INTENCIONS DE PREGÀRIA EN LES MISSES
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.
Dilluns dia 9.- Sant Abraham, patriarca, pare en la fe.
Vespre.- Missa.
Dimarts dia 10.- Sant Tomàs de Villanueva, bisbe de València.
Matí.- Joan Costa Ubach.
Vespre.- Joan Vilà i família.
Dimecres dia 11.- Sant Joan XXIII, papa.
Matí.- Missa.
Vespre.- Pilar Pérez (4art aniv.)
Rosa Santiago Coca (1 mes).
Dijous dia 12.- Mare de Déu del Pilar, patrona d’Aragó.
Matí, a les 9.- Alba.
Divendres dia 13.- Sant Eduard, rei d’Anglaterra.
Matí.- Mª Dolors Prats Comamala.
Vespre.- Missa.
Dissabte dia 14.- Sant Calixt I, papa i màrtir / Sant Just, bisbe.
Matí.- No hi ha missa.
Vespre (festiva).- Teresa Boltà (33è aniv.).
Diumenge dia 15.- DIUMENGE 28 DE DURANT L’ANY.
9h.- Esposos Miquel Reverter Mallol – Montserrat Estrada Coll
Antonio Sanromà Parellada.
Esposos Ramon Estévez i Mª Teresa Casanovas.
Mª Teresa Estévez Casanovas
12:30h.- Acció de gràcies Joaquim i Núria (60è aniv. de matrimoni)
Difunts família Sagristà-Morral.
11h matí a Sant Roc.- Per la Feligresia.
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LAVABOS A L’ESGLÉSIA
S’han iniciat les obres per dotar de lavabos la nostra església.
Als locals públics és un requisit necessari i aviat serà obligatori a les
esglésies. El nostre temple no en té. És veritat que té uns serveis a
l’entrada del local al costat de la sagristia (el Cau), però no són gens
avinents per a les persones que participen en les celebracions: queden
lluny, s’ha de travessar la sagristia, pujar graons, portes, etc.
Els nous serveis ocuparan part del que era garaig o espai de
magatzem (adossat al costat dret de l’església), i tindran l’accés per una
porta al fons de la capella del Santíssim. Serà un lloc discret i pròxim
alhora.
És veritat que fins ara hem passat sense, però no solament l’actual
legislació, sinó la voluntat d’estar ben dotats d’aquest servei ho fa
necessari. Sempre hi ha urgències. A part de les celebracions, a l’església
s’hi celebren concerts amb corals, músics, etc. que sovint demanen
aquest servei.
S’hi faran, doncs, segons dicta el volum de l’església, 3 lavabos, un
dels quals habilitat per a persones amb mobilitat reduïda, segons
normativa.
Havent estat informat el Consell pastoral, el Consell d’economia tira
endavant aquesta obra i per això ha demanat un préstec a una entitat
bancària, i compta, com sempre ha sigut, amb la resposta generosa per
part dels fidels.

Jo espero que sabreu comprendre aquesta millora que ve a
completar la colla de bons serveis que ja ofereix la nostra església.
Com comprendreu no es tracta de tenir permanentment, mentre
l’església és oberta, aquest servei de lavabos. Tan sols en les
celebracions que ho requereixin.
Moltes gràcies pel vostre suport. Si podeu ajudar, us ho agraeixo en
nom de la parròquia. Ho podeu fer amb donatius per a aquesta finalitat
(desgrava de la renda), o amb la col·lecta extra que anirem fent, com
era tradició, cada últim diumenge de mes, a través dels sobres que es
repartiran. Moltes gràcies!
Mn. Anton Roca

DIUMENGE, DIA 8: A LES 12:15H.
MISSA A L’ERMITA DEL REMEI AMB EL GRUP ÍTACA
ESPAI DE PREGÀRIA:
DILLUNS, DIA 9, A LES 7 DE LA TARDA
Pregària proposada per Càritas diocesana, juntament amb
Justícia i Pau i Mans Unides amb el lema: “Si cuides el planeta,
combats la pobresa”. Pregària inspirada en textos del papa
Francesc sobre la Carta Apostòlica “Laudato Si” dedicada a
l’ecologia.
FESTA DE LA MARE DE DÉU DEL PILAR
Missa a les 9 del matí.
CONDOLENÇA: Preguem pels difunts
• Joan Vivó Panadès, de 85 anys, que morí el passat dia 1.
• Paula Boloix Boltà, de 86 anys, que morí el passat dia 3.
Descansin en la pau del Senyor. La nostra condolença a les
seves famílies.
BAPTISMES DIA 7 D’OCTUBRE
Han rebut aquest sagrament els infants: Oliver Lendínez Vela,
Daniela Reyes Rodríguez i Daniela García Moreno. L’Església us
rep amb molta alegria!

PREGUEM PEL NOSTRE PAÍS EN AQUESTS MOMENTS DELICATS...
• Demanem a Déu per totes les persones que tenen la
responsabilitat en el govern en les diferents administracions
públiques, de la gestió del bé comú i de la convivència social.
• Que els cristians siguem responsables i compromesos en la vida
pública per avançar en el camí del diàleg i de l’entesa, del
respecte als drets i les institucions, ajudant que la nostra societat
sigui un espai de germanor, de llibertat i de pau.

DELS ROLLING STONES A L’EVANGELI
Fa uns dies varen actuar a Barcelona els Rolling Stones. Hi ha una
vella cançó d’aquest grup que no va ser escrita des de la fe, per
descomptat, però que trobo interessant recuperar des de la fe. Es
titula You Can't Always Get What You Want i el seu missatge ve a ser
aquest: “Tu no pots aconseguir sempre el que vols, però algunes
vegades no aconseguir el que vols és precisament el que necessites”.
Ens costa d’acceptar un missatge d’aquest tipus perquè tendim a
equiparar la felicitat amb l’assoliment del que volem. Creiem que serem
molt més feliços com més aconseguim satisfer els nostres desigs.
Si repassem la nostra història personal, segurament descobrirem
que molt més sovint del que ens pensàvem la frustració dels nostres
desigs més intensos ha acabat resultant beneficiosa per a nosaltres. Jo
ho he pogut experimentar diversos vergades tant en l’àmbit personal
com en el professional.
A la lletra de la cançó dels Rolling Stones els creients hi podem trobar
ressonàncies evangèliques. Coincideix perfectament amb l’esperit amb
el que Jesús afronta la seva vida, la seva mort i, en general, la seva
relació amb el Pare. A la pregària del Parenostre Jesús demana el pa i la
satisfacció d’altres necessitats..., però hi afegeix “Faci’s la vostra
voluntat”. I a l’hort de Getsemaní demana “Que passi de mi aquest
calze”..., però afegint “Que es faci la teva voluntat”. I a la creu es queixa
“Déu meu, Déu meu, per què m’heu abandonat?”, però afegeix “Pare, a
les vostres mans encomano el meu esperit”.
La fe cristiana ens impulsa a manifestar-nos davant del Pare tal com
som, posant al descobert tot el que pensem, el que sentim, el que temem
i desitgem, però obrint-nos a la voluntat del Pare, conscients que Ell sap
el que més ens convé molt més bé que nosaltres mateixos.
Joan Ferrés Prats

