Parròquia de Sant Vicenç Màrtir
INTENCIONS DE PREGÀRIA EN LES MISSES
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.
Difunts família Aymerich Gimeno.
Joan Vilà i família.
11h matí a Sant Roc.- Per la Feligresia.
Dilluns dia 7.- Sant Sixt i sant Eovald o Hou, màrtirs.
Vespre.- Teresa Vilaplana Llorens (generació del 39).
Dimarts dia 8.- Sant Eladi, bisbe.
Matí.- Francesc Ribas i Assumpció Aymerich.
Vespre.- Missa.
Dimecres dia 9.- Sant Gregori de Berrueza, bisbe.
Matí.- Mª Àngels Perals Aymerich (1 any).
Vespre.- Esposos Maria Pi i Magí Casals.
Dijous dia 10.- Sant Joan d’Àvila, prevere i doctor de l’Església.
Matí.- Esposos Joan Rovira i Lola, i Mercè.
Vespre.- Felip Roig (11è. aniversari).
Divendres dia 11.- Sant Anastasi, màrtir / Sant Ponç, bisbe.
Matí.- Missa.
Vespre.- Rosa Esteban Frasquet (funeral) i espòs Antonio i fill Antonio.
Dissabte dia 12.- Sants Nereu i Aquileu, soldats màrtirs.
Matí.- 12:00h: Missa de Primeres Comunions.
Vespre (festiva).- Jaume Quintana (3r. aniversari).
Família Mèlich-Oriol / A Sant Pancràs.
Alba Antonio / Carlos Valls Nolla.
Diumenge dia 13.- ASCENSIÓ DEL SENYOR.
9h.- Difunts família Belmonte-Ibáñez.
12:30h.- Joan Font (14è. aniversari) – Montserrat Mèlich.
11h matí a Sant Roc.- Per la Feligresia.
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REBEU L’ESPERIT SANT!
En aquest tombant del temps pasqual la figura de l’Esperit Sant apareix
com a protagonista i element esencial de la Pasqua. Ja el diumenge de
Pasqua escoltàvem com Jesús ressuscitat aparagut als apòstols els diu:
“Rebeu l’Esperit!”. És el do pasqual, és el fruit de la Pasqua: l’Esperit Sant
amb nosaltres. En moltes ocasions Jesús anunciava la donació d’aquest
do, i abans de la seva Ascensió Jesús els diu: “No us allunyeu de
Jerusalem; espereu-hi aquell que el Pare us ha promès i que us vaig
anunciar: Joan va batejar amb aigua, però vosaltres, d’aquí a pocs dies,
sereu batejats amb l’Esperit Sant.” I efectivament els Fets dels Apòstols
ens narra la vinguda de l’Esperit Sant en la diada de la Pentecosta.
Per aquesta vinculació amb la Pasqua és molt aconsellable que, si es
pot, se celebrin en aquests dies els sagraments més vinculats amb
l’Esperit Sant: la Confirmació i la Unció dels malalts. De fet, però, tots els
sagraments són acció de l’Esperit Sant. És Ell qui continua l’obra de Crist
en el món. L’invoquem en el Baptisme, en l’Eucaristia perquè converteixi
el pa i el vi en el Cos i la Sang de Jesucrist. L’invoquem en el sagrament
del Perdó: “Ell que ha comunicat l’Esperit Sant per perdonar els pecats
us concedeixi el perdó i la pau, pel ministerio de l’Església”. També
s’invoca l’Esperit Sant en el sagrament del matrimoni i en l’Orde
sacerdotal.
I a nosaltres sovint ens costa en la nostra vida cristiana tenir-lo present,
invocar-lo per viure sota la seva acció…
Avui la nostra parròquia viurà l’acció de l’Esperit Sant en uns joves i
adults que el rebran en el sagrament de la Confirmació. Acompanyem-

los en la pregària i que ells rebin aquella força que els ha de fer testimonis
de Jesús allà on es trobin.
I d’aquí quinze dies, escaient-se la festa de la Pentecosta, també una
colla de fidels rebran el sagrament de la Unció dels Malalts perquè la
unció de l’Esperit els faci forts espiritualment en les proves de la malaltia
i en la fragilitat de la vellesa. Acompanyem i participem d’aquestes
celebracions eclesials.
Mn. Anton Roca

 SAGRAMENT DE LA CONFIRMACIÓ
Avui en la missa de les 12,30h. Mn. Joan Peñafiel, Vicari episcopal,
ha administrat el sagrament de la Confirmació als joves:
Andressa Texeira Dos Santos
Berta Torrents Pauné
Jaume Roig Vila
Júlia Rovira Capdevila
Oriol Piany Balaguer
Teresa Aymerich Gimeno
També als adults: Cristina Alfaya Santana, Francisco Javier Mederos
Betancor i Raul Santamaría Martín.
Donem-ne gràcies a Déu! Per molts anys!
 TESTIMONIS DE VIDA CONSAGRADA EN EL CAMP SOCIAL
Divendres, vinent, dia 11 de maig, a les 9 del vespre, al Casal:
Compartirem vivències, treballs i testimonis amb Nines, Ligia i
Antonia, religioses a Sant Vicenç dels Horts. Participem-hi!
 BAPTISMES
Dia 28 d’abril: Lorenzo Durón Marco, Esteban Martínez Alcaraz i
Candela González Alaya.
Dia 5 de maig: Adrián Sáez Martín, Nico López López, Enzo
Sánchez Rodríguez i Alma Soto García.
 CASAMENTS MES DE MAIG
Francesc Xavier Perals Salvatella amb Judith-Amara Alarcón. Jorge
Cuesta Hernando amb Gemma Ramos López.
Encomanem a Déu aquests nous matrimonis i els hi desitgem que
siguin molt feliços.

 CONSELL D’ECONOMIA
Reunió aquest dilluns, a 2/4 de 9 del vespre.
 CÀRITAS: dijous, a la parròquia de Cervelló, a 2/4 de 8 del vespre.
 PRIMERES COMUNIONS
• Dates: . Avui: Mateu i Roser Dalmau López: Per molts anys!!!
. Durant el mes de maig: 12 i 13; 19; 26 i 27.
• Celebració del Perdó pels pares: aquest dimecres, a les
20:30h. Rebre aquest sagrament per acompanyar-los i poder
combregar amb ells aquell dia.

SUBSTITUCIÓ O INTEGRACIÓ
Hi ha un impuls molt arrelat en el psiquisme humà que ens empeny a
viure el progrés amb un esperit de trencament, com si cada
descobriment que es fa hagués de comportar la mort de l'invent que
l'havia precedit. Fa anys, en l'àmbit de la comunicació semblava que la
invenció del cinema havia de comportar la mort del teatre, la de la
televisió la mort de la ràdio i, en general, la proliferació d'imatges la mort
del text escrit. La història ha demostrat que el progrés no es fa per
substitució sinó per integració. Avui a Internet les imatges conviuen amb
els texts escrits, i el cinema conviu amb el teatre, amb la ràdio, les sèries,
els videojocs i el clips de Youtube... I el resultat d'aquesta integració és
una oportunitat d'enriquiment molt més gran per a tothom.
Hauria de passar el mateix amb la religió. Amb l’entronització de la
ciència algú va profetitzar la desaparició de les religions, perquè la raó
substituiria la fe com a eina per donar sentit a l’existència.
Els creients estem convençuts que el progrés no ha de comportar la
substitució de la fe per la raó, sinó la seva integració com a dimensions
complementàries i més enriquidores de la persona. El filòsof austríac
Ludwig Wittgenstein assegura que, encara que totes les qüestions
científiques rebessin resposta, no ens hauríem ni acostat al problema de
fons de la nostra vida. I l’escriptor belga Maurice Maeterling deia que,
de la mateixa manera que la raó ens ajuda a superar els límits dels
sentits, la fe ens pot ajudar a superar els límits de la raó. Hi ha molta
vida més enllà de la raó. Per això la fe ens dóna als creients una sensació
de plenitud.
Els creients no renunciem al cos per cultivar l’esperit, ni renunciem a
la raó per cultivar la fe. No hi renunciem, però els transcendim. I aquesta
complementació ens enriqueix com a persones.
Joan Ferrés i Prats

