Parròquia de Sant Vicenç Màrtir
INTENCIONS DE PREGÀRIA EN LES MISSES
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.
Dilluns dia 30.- Sant Pius V, papa.
Vespre.- Joan Prats Escala.
Dimarts dia 1.- SANT JOSEP, OBRER. SORTIDA ARXIPRESTAL.
Matí.- No hi ha missa.
Vespre.- (si s’arriba a temps de l’excursió: 8 tarda: Missa).
Dimecres dia 2.- Sant Atanasi, bisbe Alexandria i doctor de l’Església.
Matí.- Missa.
Vespre.- Josep Torralba Orleans(3r. aniversari) i família.
Dijous dia 3.- Sant Felip i Sant Jaume, apòstols.
Matí.- Missa.
Vespre.- Missa.
Divendres dia 4.- Sant Silvà, bisbe i màrtir.
Matí.- Missa.
Vespre.- Pepeta Castells (13è. aniv.) i espòs Ramon Badosa.
Dissabte dia 5.- Sant Àngel de Sicília, prevere carmelita.
Matí, 10:30h.- Missa Acció de gràcies per Germanes de la Doctrina
Cristiana a Sant Vicenç dels Horts.
Vespre (festiva).- Enric Perals Aymerich (3r. aniv.).
Difunts família Torredemer Roig.
Josep Ferrés i Dolores Prats.
Diumenge dia 6.- DIUMENGE VI DE PASQUA.
9h.- Família Planas Tuset.
Esposos Pere López (6è. aniv.) i Montserrat Aymerich.
12:30h.- Esposos Agustí Castells i Montserrat Roca.
11h matí a Sant Roc.- Per la Feligresia.
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SABER DONAR GRÀCIES!
Avui ho fem de tot cor per la labor de les Germanes de la Doctrina
Cristiana a Sant Vicenç dels Horts. I ho fem per la seva llarga estada en
el nostre municipi, des de finals del segle IXX fins acabar aquest curs,
al juny de 2018.
Fou el 1880 que naixia aquesta Congregació a Molins de Rei, i tot
seguint la pròxima casa ja fou a Sant Vicenç dels Horts. Com el seu
nom indica naixien amb la voluntat de fer arribar la Doctrina Cristiana a
tota la gent i principalment a les escoles, als infants i joves. A Sant
Vicenç s’instal·laren en un terreny cedit per la parròquia, que havia
estat donat per a obra social, hospital, col·legi… Allí edificaren i allí
començaren la seva tasca educativa. El col·legi de La Immaculada és el
nom d’aquesta escola que fins ara ha regentat aquesta Congregació,
essent-ne fins ara el seu titular.
Ara la Congregació es veu en la necessitat de deixar aquest col.legi,
cedint-lo al Bisbat de Sant Feliu de Llobregat, a través d’una Fundació
d’Escoles catòliques de la mateixa Diòcesi.
Ara és el moment de mirar endavant i desitjar que l’escola, també en
bones mans i amb ideari educatiu semblant, pugui anar fent el camí
que amb tant d’amor i entrega varen iniciar les Germanes. Mirant
enrere ens calen 3 coses: mirar, agrair i seguir les petjades.
1. Mirar: més d’un segle de presència entre nosaltres, uns anys amb
moltes trifulgues, buscant que a l’horitzó del seu treball hi hagués
l’ensenyament de la Doctrina Cristiana. Avui potser ho diríem amb
altres paraules: l’ensenyament de l’Evangeli que omple de sentit la vida.

2. Agrair: tantes hores, tant de temps, tantes reunions, tanta relació
amb generacions de vicentins i vicentines que ha passat per les seves
mans. I quants mestres, i pares. Moltes germanes han gastat llurs vides
per aproximar-les als altres des de la fe que les empenyia.
3. Seguir les petjades: han deixat petjades, han sembrat llavors.
No és un treball inútil. Molts n’han recollit el fruit. Molts seguiran el solc
de la seva arada… La petjada de l’Evangeli que elles han deixat la
seguirem, i será el millor reconeixement envers les seves persones i la
seva obra.
Això és el que volem expresar en la missa d’acció de gràcies que
dissabte vinent, dia 5 de maig, celebrarem a la parroquia a 2/4
d’11 del matí, amb la participació de tots els qui us volgueu unir a la
festa d’agraïment vers les religioses de la Doctrina Cristiana. Gràcies!
Mn. Anton Roca

ACTIVITATS


DIMARTS, DIA 1: SORTIDA AL SANTUARI DEL MIRACLE:
Tot és a punt! 7:30 h: Sortida de la Pl. de la Vila.



CONDOLENÇA
La donem als familiars de Rosita Esteban Frasquet que morí el
passat dia 23, a l’edat de 96 anys. Que descansi en la pau del
Senyor.





BAPTISMES
Han rebut el sagrament dels baptisme els infants:
 Laura Robles Cuadrado, el dia 21 d’abril.
 Nil Saperas Alonso, el dia 22 d’abril.
Preguem per ells i felicitem les seves famílies.
“ENVIATS A DONAR FRUIT”. D’acord amb el lema del Pla
pastoral diocesà presentem les dues xerrades sobre
experiències de donar fruit. L’anterior (passat dia 20) va ser
molt positiva i engrescadora. Seran al Casal, a les 9 del vespre.


Divendres, vinent, dia 4 de maig, a les 9 del vespre:
TESTIMONIS DE SERVEI ALS MALALTS.
Ponents: matrimoni Oriol Sánchez i Elisabet Preixats.
Vivències d’uns joves cristians amb experiències de servei
a

malalts, animant la Peregrinació de l’Hospitalitat de la Mare
de Déu de Lourdes.
 Divendres, 11 de maig:
testimonis de vida Consagrada en el camp social (Nines,
Ligia i Antonia, religioses a Sant Vicenç dels Horts).
 CONFIRMACIONS: DIUMENGE VINENT A LES 12:30 HORES.
 COMENCEN LES PRIMERES COMUNIONS:
Diumenge vinent, a les 9 del matí: Mateu i Roser Dalmau López.

L’ALEGRIA COM A TEST DE LA FE
Aquestes darreres setmanes m’ha vingut al cap moltes vegades una cançó que
cantem a l’església durant el temps litúrgic de la Pasqua. És aquella en la que la
tornada fa: La nostra alegria ningú no ens la prendrà.
Meditant sobre ella, se m’ha acudit pensar que l’alegria pot ser per als cristians
com un test que ens permet mesurar el nivell de la nostra fe. N’hi ha prou amb alguns
exemples. Hi hauria indicis que no és la fe el que mou la meva vida si resulta que estic
content i, de sobte, perdo l’alegria per un fracàs a la feina. O per un petit contratemps
econòmic. O perquè el meu equip esportiu fracassa. O perquè descobreixo que algú ha
parlat malament de mi. O perquè...
No es tracta que, com a cristià, totes aquestes situacions de la vida quotidiana o
altres de semblants no m’hagin d’afectar gens ni mica, però no haurien de tenir prou
pes sobre mi com per robar-me l’alegria.
Fa una setmana havia arribat a aquesta conclusió, però un dubte em va fer
trontollar les meves conviccions. Va ser quan vaig pensar en Jesús a Getsemaní o a la
creu. ¿No es podria dir que Getsemaní i la creu li van prendre l’alegria a Jesús? Podem
mantenir l’alegria en situacions tan extremes de la vida com les que va patir Jesús?
He cercat en un diccionari etimològic i he trobat que el terme “alegre” ve del llatí
“alecris”, que significa “viu, animat”. M’ha semblat trobar-hi una bona explicació. La fe
és la font de la meva alegria perquè és el que em fa sentir viu, animat, sempre, en
totes les situacions. La fe en Jesús és el que alimenta la meva ànima, la meva vida.
En aquest sentit, com Jesús, fins i tot en les situacions més dures puc pensar que,
paradoxalment, l’adversitat és el que em farà créixer, la creu és el que em permetrà
estar més viu. Fins i tot en aquestes situacions extremes puc alimentar un fons
d’alegria, de vida.
Joan Ferrés i Prats

