Parròquia de Sant Vicenç Màrtir
INTENCIONS DE PREGÀRIA EN LES MISSES
Dissabte dia 24.- Sant Agapit, bisbe de Ravena.
Matí.- No hi ha missa.
Vespre (festiva).- Carlos Valls Nolla
Florentino Pérez Romero (5è. aniv.)
Esposos Miquel Massana i Conxita Casas.
Diumenge dia 25.- DIUMENGE DE RAMS.
9h.- Miquel Via i esposa Dolors
Joan Saperas i esposa Benita.
12:30h.- Joan Font i Montserrat Mèlich. Joan Vilà i família.
11h matí a Sant Roc.- Per la Feligresia.
Dilluns dia 26.- Sant Brauli, bisbe de Saragossa.
Vespre, 20h.- Missa.
Dimarts dia 27.- Sant Rupert, bisbe de Worms.
Matí.- Missa.
Vespre.- No hi ha missa per raó de l’Auto Sacramental.
Dimecres dia 28.- Sant Sixt III, papa.
Matí.- Missa.
Vespre, 20h.- Missa.
DIJOUS SANT, dia 29.- Sant Ciril, diaca i màrtir.
Vespre, 20h.- MISSA DE LA CENA DEL SENYOR
Felip Roig Roig.
Pere Bosch i Lluïsa Busquet.
Carlos Valls Nolla (1r. aniversari)
Joan i Eulàlia; Vicenç i Carme.
DIVENDRES SANT, dia 30.- Sant Quirí, màrtir. Sant Règul, bisbe.
Matí, 12h.- CELEBRACIÓ DE LA PASSIÓ DEL SENYOR.
DISSABTE SANT, dia 31.- Sant Amós, profeta i St. Benjamí diaca i màrtir.
• NIT, A LES 22h.- SOLEMNE VETLLA PASQUAL.
Agustí Castells i Montserrat Roca.
Família Reverter – Margarit.
Lluís Bosch Vendrell i esposa Francisca.
Plàcid Tres i esposa Dolores.
DIUMENGE DE PASQUA, dia 1.- Sant Venanci, bisbe i màrtir.
9h.- Missa
12:30h.- Víctor Hernando i Jaume Montpart.
11h matí a Sant Roc.- Per la Feligresia.
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DIUMENGE DE RAMS: ANUNCI DE LA PASQUA
La manifestació dels Rams i la lectura de la Passió són les dues
característiques d’aquest diumenge. Es presagia la victòria, malgrat
abans caldrà passà per la mort. El color litúrgic vermell indica sang i
martiri. Els cants no són l’Al.leluia, però són Hosannes. El signe profètic
de Jesús entrant a Jerusalem muntat en un pollí d’ase, i aclamat per la
gentada ens recorda l’acompliment de la profecia de Zacaries: “No
tinguis por, ciutat de Sió: Mira el teu Rei que ve muntat en un pollí d’ase”.
No és una anècdota curiosa: no ve com un rei d’aquest món, revestit de
pompa, força i armes, no com un guerrer muntat en el cavall, signe de
força i de fúria, sinó com un “rei just i victoriós, humil i muntat en un
pollí d’ase”. Ve amb so de pau.
Així cal entendre la vinguda de Jesús i el camí triat per ell. Ve humil. El
Tridu Pasqual així ens el fa viure: s’abaixà, rentà els peus dels deixebles.
No ha vingut a ser servit, sinó a servir. Els relats de la Passió tenen
aquesta perspectiva: “Crist per nosaltres es féu obedient fins a la mort,
i una mort de Creu. Per això Déu l’exalçà”.
Els senyals de la Passió, les marques del nostre Rei humil, que ve a peu
pla, haurien de suscitar en nosaltres, els seus seguidors, aquell estil propi
que dóna fesomia al nostre cristianisme:
• Deixem-nos de triomfalismes externs i de voler posar-nos a l’altura
dels qui manen. “El meu Regne no és d’aquest món”.
• Siguem més desacomplexats en la nostra fe: agrupem-nos entorn
Jesús. Sentim el goig de pertànyer a l’Església, el poble de seguidors

de Jesús. Diguem ben alt la nostra fe. Celebrem-la gustosament i
d’una manera desinhibida: a les esglésies i si convé en les places i
camins del nostre poble. ¿Qué no som un país normalitzat i lliure?
• La manifestació de Jerusalem del diumenge de Rams, però, no va
contra ningú. Només és a favor de Crist i dels valors i el missatge que
ell visqué i proclamà. Aquell primer Divendres Sant ha il.luminat molts
divendres sants de passió, persecució, solitud i mort al llarg de la
història.
• Però el gra de blat, si mor, dóna molt de fruit. El retrat del seguidor
és el de qui, amb amor generós es dóna, fidel a l’amor del Pare, amb
sacrifici voluntari i assumeix la creu com a camí ple de fruits.
• La nit de Pasqua serà nit de renovació dels nostres compromisos
baptismals. Haurem viscut al llarg de la Setmana Santa el camí de
Jesús. Finalment ens diu: “Si algú es vol fer servidor meu, que em
segueixi i estarà on jo m’estic”. Nosaltres li diem: “Sí, ho vull” amb la
certesa que “el Pare honorarà els qui es fan servidors del seu Fill”.
Mn. Anton Roca

 DE DILLUNS A DIMECRES SANT:
Dilluns: Missa a les 8 del vespre
Dimarts: Missa a les 8 del matí (no hi ha missa al vespre)
Dimecres: Missa a les 8 del matí i 8 del vespre.

REPASSANT LA SETMANA SANTA
• Dijous Sant: 8 del vespre: Missa de la Cena del Senyor, amb
Lavatori dels peus i Reserva solemne del Santíssim. A continuació:
Hora Santa davant del Santíssim Sagrament.
• Divendres Sant: 7:40h: Laudes. 8h: Via Crucis solemne, pels
carrers, amb el Cos de Portants del Sant Crist. 12h: Celebració de
la Passió del Senyor.
• Dissabte, a les 10 de la nit: SOLEMNE VETLLA PASQUAL.
Després, amb un piscolabis, ens desitjarem una bona Pasqua!
• Diumenge de Pasqua: Misses a les 9 i a les 12:30h.

 COL·LECTES DE SETMANA SANTA
•
•

Dijous Sant: Càritas interparroquial Sant Vicenç
Divendres Sant: Pels cristians de Terra Santa.

 FLORS I CERA PER AQUESTS DIES SANTS
Demanem la vostra col·laboració-ajuda, a través de les senyores
Teresina Masana i Montserrat Tuset.

 ACTES EMESOS PER LA TELEVISIÓ LOCAL
•
•
•
•

L’Eucaristia del Dijous Sant en directe a les 20h.
Via Crucis del Divendres Sant a les 10h. del matí (en diferit).
Divendres Sant: La Passió del Senyor en directe a les 12h.
La Vetlla Pasqual en directe a les 22h.

CANTS:
•

El Grup musical Ítaca ens acompanyarà Dissabte de Rams i a la
Vetlla Pasqual. L’Orfeó Vicentí del Centre Catòlic participarà en
Missa de Dijous Sant.

AUTO SACRAMENTAL:
Dimarts Sant: a les 22h. i Divendres a les 17:30h i 19h.
PROCESSÓ DE PENITÈNCIA:
Divendres Sant a les 21h.
 CONDOLENÇA
La donem als familiars de Conxita Marco Rodríguez, que morí el
passat dia 19, a l’edat de 70 anys. Descansi en pau. També ens ha
deixat el dia 20 la Maria Ladevesa, a l’edat de 74 anys. Que el
Senyor l’aculli per la seva misericòrdia.
 EXCURSIÓ AMB AVIÓ A PORTUGAL, PELEGRINANT A
FÀTIMA I VISITANT PORTO, LISBOA...: 20-24 AGOST 2018
Avui s’entregaran als possibles interessats l’itinerari i les condicions
del viatge, amb full d’inscripció. El preu serà:
Grup de mínim 40 persones inscrit.........….…...... 1.055 €.
Grup de mínim 30 persones inscrites ..........…. .. 1.140 €.
Grup de mínim 20 persones inscrites ....................1.260 € Suplement
habitació individual................................. 220 €.
El preu inclou assegurança d’anul·lació per causes concretes i cal
abonar una paga i señal abans del 13 d’abril, per raó de la temporada
alta en què es fa el viatge. Demaneu informació i fulls d’inscripció al
Mn. o Eulàlia Salvans. Un viatge a l’abast!!!

