Parròquia de Sant Vicenç Màrtir

INTENCIONS DE PREGÀRIA EN LES
MISSES
Dissabte dia 21.- Sant Anselm, abat i bisbe.
Matí.- No hi ha missa.
Vespre (festiva).- Engràcia Sagristà, Antonio Martínez (capelletes de
Maria Auxiliadora).
Diumenge dia 22.- DIUMENGE IV DE PASQUA. Sant Caius.
9h.- Difunts família Martí Tuset.
12:30h.- Isidre Prats.
11h matí a Sant Roc.- Per la Feligresia.
Dilluns dia 23.- SANT JORDI, PATRO DE CATALUNYA.
Vespre.- Jordi Parellada Giménez.
Dimarts dia 24.- Sant Fidel de sigmaringen.
Matí.- Esposos Rosa Vidal i Josep Roca .
Vespre.- Missa.
Dimecres dia 25.- Sant Marc evangelista.
Matí.- Missa.
Vespre.- Intenció particular.
Dijous dia 26.- Sant Isidor de Sevilla.
Matí.- Missa.
Vespre.- Acció de gràcies.
Divendres dia 27.-MARE DE DEU DE MONTSERRAT, PATRONA DE
CATALUNYA I DE LA DIÒCESI DE SANT FELIU DE LLOBREGAT.
Matí, 8 h.- Montserrat Martí Alabart.
12 del migdia.- Socis i familiars difunts de l’Esplai Montserrat
Vespre.- Montserrat Roig i espòs Joan.
Dissabte dia 28.- Sant Crist de Piera.
Matí.- No hi ha missa.
Vespre (festiva).- Missa.
Diumenge dia 29.- DIUMENGE V DE PASQUA. Santa Catarina de Siena.
9h.- Miquel Via i esposa Dolors.
Joan Saperas i esposa Benita.
12:30h.- Joan Font i Montserrat Mèlich.
Josep Torras i família.
11h matí a Sant Roc.- Per la Feligresia.
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A PROPÒSIT DELS NOSTRES PATRONS
Dilluns vinent és Sant Jordi i divendres la Mare de Déu de Montserrat.
Són els nostres patrons, els patrons de Catalunya. Fe i Pàtria bellament
unides. Festes que són l’expressió d’un país marcat per la fe cristiana.
Expressió, també, d’una fe que ha arrelat en un país, l’ha estimat i s’hi
ha encarnat. És la universalitat de la fe que s’anuncia en la
Pentecosta:“Tots nosaltres els sentim proclamar les grandeses de Déu
en les nostres pròpies llengües” (Ac 2, 11).
Els cristians que homenatgem els nostres patrons no hem de
permetre que l’onada de materialisme i laicisme ofegui la nostra ànima
que batega al ritme de l’Evangeli. Ni podem arribar a tancar la nostra fe
en l’àmbit del privat, com alguns pensen que hauria de ser. El
cristianisme té una dimensió social i pública i així s’ha de poder
expressar, sempre respectuós amb totes les maneres de pensar, però
també valorant que les nostres conviccions no són passades de moda,
sinó propostes de vida que estimem molt i que inspiren una manera de
viure i uns valors que enriqueixen les persones i la societat.
Sant Jordi: Allibereu-nos dels dracs que ens empresonen!
Mare de Déu de Montserrat: il·lumineu la catalana terra i guieu-nos
cap al Cel!
Mn. Anton Roca


 TROBADA D’ESPLAIS A VILAFRANCA DEL PENEDÈS
El cap de semana passat més de 4.000 infants, adolescents i
monitors d’esplai van celebrar els 60 anys de la Fundació Pere
Tarrés a Vilafranca del Penedès. Sota l’eslògan ‘L’Esplai
Multiplica!’, la trobada VÈRTEX va reunir totes aquelles persones
que fan posible i que comparteixen una mateixa manera
d’entendre l’educació en el lleure a l’esplai. El nostre Centre
d’Esplai Flor de Neu també hi va participar!
 CATEQUESI INFANTIL: DISSABTE VINENT A LA TARDA.
TROBADA FAMILIAR PASQUAL AL MONESTIR DE SANT
PONÇ DE CORBERA.
Trobada de les catequesis de les parròquies de l’Arxiprestat, amb
la participació de pares. Gimcana familiar i celebració pasqual, amb
representació de l’Evangeli, piscolabis… Anada amb cotxes
particulars. Sortida a les 4 h de la tarda, davant McDonald’s de La
Vailet. Animeu-vos a participar-hi!
 CONDOLENÇA
La donem als familiars de:
. Dolores Sánchez Farias, de 84 anys que morí el passat dia 15.
. Bienvenido Perdiguero Carro, que morí el passat dia 16, a l’edat
de 90 anys.
. María Vega Pérez, que morí el passat dia 19, a l’edat de 87 anys.
Encomanem-los a la misericòrdia de Déu. Que descansin en pau.
 FESTA DE LA MARE DE DÉU DE MONTSERRAT
Misses a les 8 matí, 12 del migdia i 8 del vespre
Felicitem a l’Esplai Montserrat (Assosciació de gent gran) en el dia
de la seva festa. Participaran a la missa de les 12 h., amb posterior
Ofrena floral a la Moreneta. Després continuaran la festa amb un
dinar de Germanor al restaurant del Lledoner.


DIA 1 DE MAIG: SORTIDA ARXIPRESTAL
Podem inscriure’ns fins el dimecres, dia 25 d’abril.
Viatge, esmorzar i dinar = 42€.
A l’entrada hi ha programes de l’excursió, amb detalls del menú,
etc. Sortida des de la Pl. de l’Ajuntament a les 7,30 hores del matí.

SAGRAMENT DE LA CONFIRMACIÓ: DIUMENGE, 6 DE MAIG
A la missa de les 12,30 hores. Sis joves rebran el sagrament juntament
amb alguns adults. Si alguna persona adulta no està confirmada serà
bo que aprofiti aquesta ocasió. Només cal que en parli amb el mossèn.
Els batejats cal que rebin el signe del do de l’Esperit Sant.

 ACCIÓ DE GRÀCIES: DISSABTE, DIA 5 DE MAIG
A les 10,30 del matí, al temple parroquial, Eucarista d’acció de gràcies
per la presència i treball de les Germanes de la Doctrina Cristiana a Sant
Vicenç dels Horts, a l’escola de la Immaculada, amb els infants, joves,
mestres i famílies. Tots hi sou convidats!

SENYOR, DONA’M PACIÈNCIA
És una pregària molt breu, a mig camí entre la humilitat i la rebel·lia.
Diu: "Senyor, dóna'm paciència! Però ja!!!" Som terriblement impacients.
De fet, no som pacients ni per tractar d’aconseguir la paciència. Tot ho
volem ja, ara mateix. No tenim espera.
El fet de viure en una societat de consum no facilita que ho siguem,
de pacients. Ben al contrari. La publicitat i el marketing ens prometen
que ho podem aconseguir tot i, a més, d’immediat i gairebé sense cap
esforç. Ens prometen un paradís totalment a l’abast de la mà.
Els avenços de la tecnologia tampoc no hi ajuden, a ser pacients.
Les tecnologies ens faciliten les coses, ens estalvien esforços i ens
resolen problemes de la vida quotidiana de manera cada vegada més
eficaç. Cada vegada hi ha més màquines que fan la feina per nosaltres.
I, a més, tenim totes les informacions al nostre abast. Només cal un
click.
Són progressos que hauríem de considerar positius... si no fos
perquè ens fan ser cada vegada més impulsius, cada vegada més
impacients, i a la llarga paguem un preu molt alt per ser-ho.
I és que la paciència es imprescindible a la vida, perquè totes les
coses importants tenen un preu i demanen un temps. I n’hi ha moltes
que mai no podrem aconseguir, per molt que no intentem.
La natura ens dóna grans lliçons de paciència. Ben mirat, la paciència
és el motor de la natura. Com diu la Bíblia, hi ha un temps per a la
sembrada i un temps per a la segada. Tot el que és important necessita
temps per madurar.
Per a nosaltres, però, l’exemple suprem de paciència és Jesús,
sempre confiant que arribarà la Pasqua, però acceptant abans el tràngol
de la creu.
Joan Ferrés i Prats

