Parròquia de Sant Vicenç Màrtir
INTENCIONS DE PREGÀRIA EN LES MISSES
Dissabte dia 12.- Sants Nereu i Aquileu, soldats màrtirs.
Matí.- 12:00h: Missa de Primeres Comunions.Difunts Serrano-Torrades i
Eulàlia Capdevila. Difunts família Giménez- Domínguez.
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. /
Lluís Aracil (5 aniversari))
11h matí a Sant Roc.- Per la Feligresia.
Dilluns dia 14.- Sant Maties, apòstol.
Vespre.- Mª Teresa Armengol / Família Prat-Salvans.
Dimarts dia 15.- Sant Isidre, llaurador (patró de la pagesia).
Matí.- Josep Mª Aymerich Costa.
Vespre.- Montserrat Prat Pi.
Dimecres dia 16.- Santa Gemma Galgani. Sant Joan Nepomucè.
Matí.- Missa.
Vespre.- A Sant Honorat.
Dijous dia 17.- Sant Pasqual Bailon, religiós franciscà.
Matí.- Esposos Salvador Rigol i Rosita Roig.
Vespre.- Missa.
Divendres dia 18.- Sant Joan I, papa.
Matí.- Missa.
Vespre.- Juana Molina Romero (1 mes).
Dissabte dia 19.- Sant Francesc Coll, prevere dominicà.
Matí: 12h.- PRIMERES COMUNIONS. Dif. Manuel i Isidora.
Difunts família Selfa Sastre i Aymerich – Capdevila.
Tarda: 17h.- PRIMERES COMUNIONS.
Família Carreté-Aixalà i Prat-Salvans.
Vespre (festiva).- Acció de gràcies 49 anys de Matrimoni Joan i Mª Teresa.
Record a Sant Isidre: Cooperativa Agrícola Sant Vicenç.
Isidre Rigol Gelabert / Daniel Sala Monné.
Diumenge dia 20.- PASQUA DE PENTECOSTA / Sant Baldiri, màrtir.
9h.- Joan Prats i Escala.
12:30h.- Assumpció Hernàndez Soto.
Antonio Pastor i esposa Margarita Mayor.
Isidre Palau i Francesc Berenguer i esposa Rosa.
11h matí a Sant Roc.- Per la Feligresia.
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CARTA: ESTIMATS FELIGRESOS…
Feligresos, vicentins i vicentines que estimeu la parròquia de Sant
Vicenç màrtir, estic molt content de tots, de la vostra col·laboració, pel
bon tracte i estima que em teniu. Això fa que em dirigeixi a vosaltres
amb franquesa sabent que em comprendreu en el que us vull informar.
La parròquia està passant per un moment econòmic delicat. Així ens ho
ha explicat abastament el comptable al Consell d’economia. S’ha fet un
estudi d’aquests darrers anys i amb els comptes a la mà ha mostrat una
davallada considerable en la recollida de diners en les col·lectes
dominicals i donatius per sagraments. Causes? La davallada en el
compliment dominical, la defunció de persones compromeses en la
parròquia, d’altres que s’han fet grans i ja no poden venir, etc. La
davallada de casaments, baptismes, etc.
Aquesta davallada de fa temps, coincidint amb les importants obres dels
nous lavabos i altres obres de manteniment ens han portat a demanar
un préstec bancari i ara hem de fer mans i mànegues perquè el compte,
a finals de mes, no quedi amb números negatius.
Jo sé que vosaltres ja ajudeu a la parròquia. I us en dono les gràcies.
Només demano que aquells que pugueu donar un cop de mà, per sortir
d’aquest impàs, ens ajudeu. Ho demano a aquells que ho podeu fer:
Potser amb algun donatiu, potser augmentant l’aportació una
temporada, potser deixant uns pocs diners a retornar, potser fent una
subscripció a la parròquia…

El Consell d’assumptes econòmics, no obstant, valorem les reformes
que s’han fet; malgrat no ser vistoses (com els lavabos de l’església) són
útils i necessaris i es fan servir.
Estic segur que la vostra aportació no ha baixat. Us ho agraeixo molt.
Aquest esforç complementari que ara us demano és degut a les
circumstàncies que us he descrit abans. Tota aportació té el seu valor i
és benvinguda, ni que sigui petita. Només faig una crida a repensar i
retocar, si cal, la quantitat que fa temps vau decidir donar a la parròquia.
I pregar, als que ho podeu fer, una ajuda més substanciosa. Moltes
gràcies!
Mn. Anton Roca

 HAN FET LA PRIMERA COMUNIÓ
Dia 12: Davinia Abad Santos, Alejandro Cardoso Sánchez, Marc
Giménez Domínguez, Nicole-Celine Giménez Santillán, Carla
Gómez Moya, Jesusín Moraga López, Bayron Revelles Molina,
Montserrat Sánchez Delgado, Ferran Serrano Torrades, Carlos
Torres López-Ibarra i Claudia Vigarra García.
Dia 13: Miriam Alonso Losada, Nuria Cañete Díaz, Arnau Perals
Alarcón, Ferriol Perals Alarcón i Dayanna Zambrano Moreira.
 12è APLEC DE L’ESPERIT A TORTOSA
El proper cap de setmana, 19 i 20 de maig, Tortosa acollirà el 12è
Aplec de l’Esperit, convocat pels bisbes de la Conferència Episcopal
Tarraconense i organitzat per les delegacions diocesanes de
pastoral de joventut. Hi participaran milers de joves de moviments,
parròquies i esplais cristians. Un grup de joves de la nostra
parròquia hi participaran. Els hi desitgem una bona experiència de
convivència i de festa per celebrar la vinguda de l’Esperit Sant. Els
tindrem ben presents a la nostra pregària!
 AQUEST DILLUNS, ESPAI DE PREGÀRIA: Exposició del
Santíssim demanant la vinguda de l’Esperit Sant, a les 19:15h.
 PREGÀRIA JOVE: AQUEST DIJOUS, A LES 7 DE LA TARDA.
 SAGRAMENT DE LA UNCIÓ DELS MALALTS: Diumenge vinent,
dia 20, a la missa de les 12:30h. es donarà el sagrament de la
Unció dels Malalts a les persones que l’han demanat. Cal ser a
l’església ¼ d’hora abans de la missa i asseure’s als primers bancs.

 BAPTISMES DIA 12 DE MAIG: Alan i Inoa Romero Camacho.
 REUNIONS:
• Dimecres, a les 21 hores al Casal: Grup de Litúrgia.
• Dijous, a les 21 hores: Consell Pastoral parroquial.
 MISSA DE SANT ISIDRE LLAURADOR: Dissabte vinent, a la
missa de les 8 del vespre, farem memòria de Sant Isidre, invocat
per la pagesia. La Cooperativa Agrícola Sant Vicenç us hi convida!

L’ASCENSIÓ COM A PARADOXA
L’escriptor i dramaturg irlandès Oscar Wilde va dir que el camí de la
paradoxa (de la contradicció aparent) és el camí de la veritat. M’encanta
la frase perquè m’encanten les paradoxes. I segurament això m’ajuda
en el camí de la fe, perquè la paradoxa és al nucli mateix de la fe
cristiana.
A la festa de Nadal els creients celebrem la primera gran paradoxa,
que Déu es fa home, que l’esperit es fa matèria. A la Pasqua celebrem
una altra gran paradoxa, que la vida neix de la mort, que l’alegria neix
del dolor. També a la festa de la Pentecosta celebrem una paradoxa, que
la força de l’Esperit s’encarna en la feblesa de la carn. I avui, en la
celebració de l’Ascensió, ens adonem que només podem entendre i viure
el sentit d’aquesta festa si abracem també la paradoxa.
La imatge clàssica de l’Ascensió, la que tenim al cap des que érem
infants, és la dels deixebles mirant amunt, cap al cel. És normal que els
seguidors de Jesús el seguissin amb la mirada, que miressin cap a on
havia anat el que els havia precedit, el que donava sentit a les seves
vides. Els àngels, però, els varen renyar: “Homes de Galilea, per què us
esteu mirant al cel”. És una interpel·lació per a tots els creients. Ho fem
malament si no mirem el cel, perquè és d’on prové la nostra força i és el
destí de les nostres vides. Però també ho fem malament si només mirem
al cel, perquè avui la nostra tasca, la nostra missió, és a la terra.
L’Evangeli del dia aprofundeix en la paradoxa. Jesús diu que el qui
creu i és batejat se salvarà, és a dir, que els creients trobarem la plenitud
de la nostra vida en la força que ens ve de dalt. Però alhora veiem que
la missió dels que creuen és anar per tot el món anunciant la bona nova
i acompanyant l’anunci amb senyals d’ajut als més necessitats. En
definitiva, que hem d’aprendre a mirar cap amunt... i a deixar de mirar
cap amunt.
Joan Ferrés i Prats

