Parròquia de Sant Vicenç Màrtir
INTENCIONS DE PREGÀRIA EN LES MISSES
Dissabte dia 7.- Sant Joan Baptista de la Salle.
Matí.- No hi ha missa.
Vespre (festiva).- Anna Ferrés (5è. aniv) i pares Julià i Isabel.
Difunts família Torredemer Roig.
Acció de gràcies per 44 aniv. ordenació sacerdotal.
Diumenge dia 8.- II DE PASQUA, O DE LA DIVINA MISERICÒRDIA.
9h.- Maria Dolores Belmonte Abad (1 mes).
Carme Parés (10è. aniversari) i esapòs Vicenç.
12:30h.- Jaume Sàbat-Leonor Font i fill Lluís.
11h matí a Sant Roc.- Per la Feligresia.
Dilluns dia 9.- Anunciació del Senyor / Sant Marcel, bisbe.
Vespre.- Família Prat- Salvans.
Dimarts dia 10.- Sant Ezequiel, profeta / Sant Dimes, el bon lladre.
Matí.- Missa.
Vespre.- Francesc Ribas Badosa (3r. aniversari).
Dimecres dia 11.- Sant Estanislau, bisbe de Cracòvia i màrtir.
Matí.- Missa.
Vespre.- Benalitas, Joselito, Manoli de Almedina.
Josafa, Moreno, Feltosa, Doriera, Cardoso, Silva.
Dijous dia 12.- Sant Juli I, papa / Sant Damià, bisbe.
Matí.- Missa.
Vespre.- Alba Antonio (1r. aniversari).
Divendres dia 13.- Sant Hermenegild, príncep hispànic, màrtir.
Matí.- Missa.
Vespre.- Missa.
Dissabte dia 14.- Sant Tiburci, màrtir.
Matí.- No hi ha missa.
Vespre (festiva).- Engràcia Sagristà i espòs Miquel.
Diumenge dia 15.- III DE PASQUA.
9h.- Família Planas-Tuset.
Miquel Belmonte Mezquita (4t. aniversari).
Josep M. Aymerich Costa.
12:30h.- Difunts mestres, alumnes, treballadors, membres promotors,
responsables i col·laboradors del Col·legi Sant Vicenç.
Jaume Vilà i pares.
11h matí a Sant Roc.- Per la Feligresia.
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COL·LEGI SANT VICENÇ:
25è. ANIVERSARI DE L’ESCOLA NOVA
El Col·legi Sant Vicenç farà 54 anys d’existència. Però diumenge
vinent celebrarem el 25è. aniversari del nou edifici, l’actual, fet que
s’esdevingué a l’inici del curs 1992-1993.
Celebrar aniversaris d’una escola i aniversaris de noves fites en el
camí escolar sempre val la pena aprofitar-ho per valorar la tasca de
l’educació dels infants i joves. El col·legi Sant Vicenç va néixer de la
necessitat d’una nova escola que una colla de pares, preocupats per una
bona educació dels seus fills, veien que calia en el nostre poble. Entorn
la parroquia, el Centre, l’Assosciació Catòlica de Pares de Família i les
figures dels salesians P. Esteve Casals, P. Pere Castellví, etc. va anar
sorgint l’Acadèmia Sant Vicenç a Ca N’Aragall primer i finalment, ara ha
fet 25 anys, en el lloc actual, carrer Gaudí.
Darrere una escola, no hi ha la rutina d’anar tirant i mantenir la
“botigueta”. Cal un bon equip de mestres, cal estar al dia per afrontar els
reptes, cal un esperit de renovació permanent, cal un ideari d’acord amb
una visió de la persona, amb valors humans i transcendents… Tot això
requereix organització: equip titular, equip directiu, equip de pares
(l’AMPA), etc. etc. Sóc testimoni de la quantitat de reunions, de la
quantitat d’hores esmerçades. L’escola és com un iceberg: es veu la
petita part que sura, el contacte del mestre amb els alumnes: i és la part
més important. Però a sota hi ha un immens treball –que no es veu- però
que és el fonament que aguanta l’edifici, que fa posible que l’escola rutlli
en allò que és esencial: la relació amb l’infant i jove, una relació que ajudi

a créixer, a formar-se, a desvetllar totes les capacitats humanes,
intelectuals, morals…
Avui el col·legi Sant Vicenç celebra uns locals nous que van fer
possible que l’escola pogués créixer i desenvolupar-se.
Davant d’aquesta bonica tasca de descobrir les llavors enterrades en
les persones i fer-les surar, i sembrar-ne de noves i fer-les créixer cal un
reconeixement envers tots aquells que ho fan posible. Que no se sentin
sols, que tinguin el suport dels pares, de les Administracions, en definitiva
de la societat.
Aquesta senzilla reflexió no només vol ser un reconeixement envers
el col·legi Sant Vicenç amb el seu caràter propi que ens el fa sentir molt
pròxim per la seva educació integral, d’inspiració cristiana. També vol ser
un reconeixement de tants treballs amagats de moltes persones darrere
entitats, associacions i grups que els toca afrontar reptes difícils per
sobreviure, sovint davant la passivitat i la manca de suport de molts.
Mn. Anton Roca

EL DIUMENGE CRISTIÀ,
CELEBRACIÓ D’UNA PRESÈNCIA
Encetem la Pasqua i posem atenció en el diumenge, dia de la
resurrecció del Senyor i dia en que Ell s’apareix als seus que
estaven reunits. L’evangeli d’avui així ho mostra. Ben aviat el
primer dia de la setmana s’anomenà entre els cristians el Dia del
Senyor, dia en el qual els seguidors de Jesús celebrem el memorial
de la seva mort i resurrecció. Pasqua cada diumenge! És Ell qui
convoca, i en nom seu ens reunim. Ell “entra i es posa al mig” per
donar-nos la seva pau, i ens parla íntimament amb paraules de
vida. Ens dóna el seu Esperit, ens envia a ser els seus testimonis…
Que mai ningú no converteixi la Missa dominical en rutina o
pur precepte. Que tampoc la reduïm només en una trobada
d’amics. Que el mòbil d’anar a missa sigui l’amor, l’alegria i la fam
de comunió amb el Senyor i amb els germans.
 FESTA DE L’ANUNCIACIÓ DEL SENYOR: En escaure’s enguany
el dia 25 de març en Diumenge de Rams, aquesta festa s’ha

traslladat a dilluns vinent, dia 9, després de l’Octava de Pasqua.
Missa a les 8 del vespre.
 ESPAI DE “PREGÀRIA MENSUAL”:
Aquest dilluns, a les 19,15h: Exposició del Santíssim i pregària
entorn de la Pasqua: “Senyor, quedeu-vos entre nosaltres!”
 PREGÀRIA JOVE: AQUEST DIJOUS, A LES 7 DE LA TARDA.
 CONSELL PASTORAL PARROQUIAL
Es reuneix dimecres vinent, a les 9 del vespre.

ELS DOS LLOPS
És un conte que prové dels indis Cherokee, una tribu indígena de NordAmèrica. Diu que un dia un vell indi li va explicar seu nét:
- Fill meu, dins de cadascú de nosaltres hi ha una batalla entre dos
llops. Un és malvat: és la ira, l'enveja, el ressentiment, les
mentides i l'ego. L'altre és benèvol: és la pau, l’amor,
l'esperança, la humilitat, la bondat, l'empatia, la veritat.
El nen va pensar una mica i va preguntar:
- Avi, quin llop guanya?
L'ancià va respondre:
- El que més alimentes.
El conte em porta a fer-me moltes preguntes. Davant les persones amb
les que he tingut alguna mala experiència, alimento sentiments de
ressentiment o més aviat de perdó i d’apropament? Davant les persones
amb les que em sento inferior, alimento sentiments d’enveja o més aviat
de reconeixement i d’acceptació? Davant les adversitats, desencadeno
reaccions d’ira o de paciència? Cada vegada que somio despert o que
em formulo algun desig, estic alimentant el meu costat material o
l’espiritual?
Cadascun dels meus pensaments, dels meus desigs i comportaments
alimenta un llop o l’altre i, per tant, jo em vaig construint com a persona
a través de cadascuna de les opcions que vaig triant. Cada vegada hi ha
més probabilitats que triomfi en mi un llop o l’altre, en funció de les
decisions que he pres abans.
Si m’ho plantejo des de la fe, com més temps dediqui a la pregària,
posant la meva vida davant de Déu, més segur estaré que alimento el
llop benèvol i que estic fent passos per convertir-me en la persona que
m’agradaria ser.
Joan Ferrés i Prats

