Parròquia de Sant Vicenç Màrtir
INTENCIONS DE PREGÀRIA EN LES MISSES
Dissabte dia 3.- Sant Medir, pagès màrtir barceloní.
Matí.- No hi ha missa.
Vespre (festiva).Difunts Torredemer-Roig.
Joan Morral i esposa Antònia.
Teresa Morral i espòs Joan.
Difunts família Rocher – Maymó.
Flor-Elsa Cereño (17è. aniversari).
Diumenge dia 4.- DIUMENGE III DE QUARESMA.
9h.- Teresa Casanovas Ribera (1r. aniversari). Acció de gràcies pel 45è.
aniversari de matrimoni de Miquel i Mª Dolors.
12:30h.- Eleuteri Termes i Sebastià Serra.
Agustí Castells i Montserrat Roca.
11h matí a Sant Roc.- Per la Feligresia.
Dilluns dia 5.- Mare de Déu d’Àfrica.
Vespre.- Antoni Prats Botey (15è. aniversari).
Dimarts dia 6.- Sant Oleguer, bisbe de Barcelona.
Matí.- Missa.
Vespre.- Laura Baleta.
Dimecres dia 7.- Santes Perpètua i Felicitat, màrtirs.
Matí.- Missa.
Vespre.- Ramon Guimerà Garriga (1 mes).
Dijous dia 8.- Sant Joan de Déu, religiós i fundador.
Matí.- Enric Perals Aymerich.
Vespre.- Missa.
Divendres dia 9.- Santa Francesca Romana, religiosa i fundadora.
Matí.- Pepi Grané (8è. aniversari).
Vespre.- Mercè Tuset Cortadella.
Dissabte dia 10.- Sant Simplici, papa.
Matí.- No hi ha missa.
Vespre (festiva).- Julià Ferrés i esposa Isabel i filla Anna.
Basilio Porteros i Carmen Porteros.
Cisqueta Vendrell i espòs Salvador Prats.
Francisca Vendrell (sant) i espòs Lluís i fill Lluís Bosch
Vendrell (2n. aniversari).
Diumenge dia 11.- DIUMENGE IV DE QUARESMA.
9h.- Família Planas-Tuset.
12:30h.- Concepció Nicolau Roig i espòs .
Josep Ferrés Ferrés (2n. aniversari).
En acció de gràcies.
11h matí a Sant Roc.- Per la Feligresia.
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AMB JESÚS, PUGEM A JERUSALEM, AL TEMPLE
Hem vist Jesús temptat, tranfigurat… I avui el trobem a Jerusalem,
concretament al temple, i amb un fuet a les mans… Vol posar les coses
al seu lloc: el temple és la casa de Déu! A la vegada ell mateix es
proclama com a nou temple: ell ressuscitat és el nou lloc de la trobada
amb Déu.
Primer la neteja… I és que la Quaresma és moment de fer dissabte.
Les coses més sagrades les podem degradar: podem degradar les
persones, aprofitant-nos dels altres, oblidant que són temples de l’Esperit
Sant: maltractaments, indiferència, aprofitar-nos d’ells, practicant la llei
del tot s’hi val, fer diners al preu que sigui… Cal revisar també la
degradació de la nostra relació amb Déu: és una relació interessada o bé
gratuïta? Faig servir la religió al servei dels meus interessos, de la meva
manera de pensar? Deixem que Jesús faci córrer el seu fuet de cordes
per tirar-nos per terra els nostres muntatges que ens aparten de
l’essencial: “la meva casa és casa d’oració”. Quan entro a l’església, prenc
consciència que entro en una casa d’oració? Em preparo perquè així
sigui? He perdut l’hàbit de “recollir”-me i pensar que estic davant el
Senyor? Puc estar en silenci mentre no comença la celebració, encara
que tingui veïns a banda i banda del banc? Puc evitar la xerrameca inútil
i crear un bon clima interior? Si algú entra a pregar a l’església l’ajudaré
amb el meu silenci i l’edificaré amb el meu comportament?
Però Jesús aprofita l’avinentesa no només per rectificar
comportaments. Estem davant la gran novetat: el nou temple de la
presència de Déu és el cos de Crist ressuscitat. El seu cos destruït i
reconstruït en tres dies, esdevindrà el santuari definitiu. Jesús crucificat,

escàndol per a uns, absurd per a d’altres, és poder i saviesa de Déu. El
cos del Ressuscitat esdevé definitiu. La Pasqua de l’Antic Testament deixa
pas a la Pasqua de Crist. De les pedres mortes del temple passem al
temple de pedres vives que és Crist vivent.
Mn Anton Roca

RESULTAT DEL SOPAR DE LA FAM:

2.059,87€
Organitzat per la parròquia a través del grup juvenil Socaarrels, del
Centre d’Esplai Flor de Neu. Un agraïment molt especial als qui han
fet possible, un any més, aquest sopar solidari: als joves que amb
constància l’han preparat amb ganes i als comerços que
contribueixen, any rere any, en aquest esdeveniment que a tants
vicentins i vicentines aplega a El Centre.
Enguany, els beneficis aniran destinats a Càritas Jordània, contribuint
així a la millora de les condicions dels camps de refugiats que acullen,
al nord d'aquest país d'Orient Mitjà, a famílies senceres que fugen de
la guerra de Síria.
També es recollí en la col·lecta contra la Fam, de Mans Unides, del
passat diumenge, dia 11, la quantitat de 1.019,50 €.
Moltes gràcies per la vostra solidaritat!!

RECÉS QUARESMAL
ARXIPRESTAT DE SANT VICENÇ DELS HORTS

“LA PASQUA: CRIDATS I ENVIATS A DONAR FRUIT”
A càrrec de Mn. Xavier Morlans, prevere de la diòcesi de Barcelona
i professor de la Facultat de Teologia de Catalunya
DIA: Diumenge vinent, 11 de març, a les 17 h.
LLOC: INSTITUT DELS SALESIANS (SANT VICENÇ DELS HORTS)
 CURSET BÍBLIC PER A CATEQUISTES: al Casal, dijous a les 21 h.

 VIACRUCIS: AVUI, DIUMENGE, A LES 6 DE LA TARDA.
 CONDOLENÇA
La donem als familiars de Joaquima Casanovas Tuset, viuda de Paco
Chavarria, que morí el passat dia 2, a l’edat de 96 anys. Descansi en
la pau del Senyor.
 “24 HORES AMB EL SENYOR”
Dissabte vinent, dia 10, a la parròquia de Sant Josep: temple obert
de 9:30 matí a missa de vigília (18:30h.), amb el Santíssim exposat i
sagrament del Perdó (durant el matí).

VAL LA PENA
Em sap greu que de vegades es parli d’una manera despectiva del
llenguatge popular, perquè estic convençut que s'hi amaga molta més
saviesa del que podríem pensar a simple vista, una saviesa que s’ha anat
gestant al llarg dels segles a partir d’experiències acumulades per
generacions de persones interessades a descobrir els secrets de
l'existència.
L'expressió que he utilitzat com a títol d'aquest escrit n'és un bon
exemple. És molt significatiu que per a indicar que una realitat té valor
per a nosaltres ens hàgim acostumat a dir que "val la pena", és a dir,
que surt a compte passar una pena per a aconseguir-la.
En català hi ha una altra manera de dir-ho que encara és més
significativa: paga la pena. És una suggeridora manera de dir que surt a
compte pagar un preu en forma de patiment per tal d’assolir-la.
El “Val la pena” es pot viure com una via de doble direcció, una més
còmoda que l’altra. Hi ha un “Val la pena” en el que primer hi ha un
desig, una il·lusió, i després la consciència de la pena que cal pagar per
assolir-la, una pena en forma de preu, d’esforç, de privació o sacrifici.
És la via més còmoda. És més difícil quan primer arriba la pena,
l’adversitat… i no li veus el premi, el benefici. És llavors quan, com a
cristià, un s’ha de posar davant d’un santcrist i convertir en pregària el
“Val la pena” o el “paga la pena”. La pena de Crist a la creu recull totes
les nostres penes. La fe cristiana ens ajuda a entendre –i sobretot a
viure- les adversitats com una creu que “val la pena” abraçar perquè
amb Crist l’adversitat es converteix en una oportunitat de créixer, de
madurar, de guanyar una vida nova.
Joan Ferrés i Prats

