Parròquia de Sant Vicenç Màrtir
INTENCIONS DE PREGÀRIA EN LES MISSES
Dissabte dia 2.- Sants Marcel·lí i Pere, màrtirs romans.
Matí.- No hi ha missa.
Vespre (festiva).- Família Torredemer-Roig.
Josep Badosa i Carme Sagristà.
Narcís Esteve i Camila Requesens.
Gertrudis Esteve i Ramona Requesens / Alícia.
Diumenge dia 3.- SANTÍSSIM COS I SANG DE CRIST.
9h.- Saturnino Belmonte Ibáñez (12è aniversari).
12:30h.- Agustí Castells i Montserrat Roca.
Acció de gràcies pel 29è aniversari de casament de Vicenç i Sofia.
18h.- Francesc Folqué i Concepció Nicolau
Difunts Font-Pastor.
11h matí a Sant Roc.- Per la Feligresia.
Dilluns dia 4.- Sant Pere Màrtir o de Verona, prevere dominicà.
Vespre.- Montserrat Martí Alabart (aniversari mort).
Rosa Roca i Grau i espòs / Ignasi Camps i Reverter.
Dimarts dia 5.- Sant Bonifaci, bisbe i màrtir.
Matí.- Francesc Ribas i Assumpció Aymerich.
Vespre.- Jaume Caparà Cardús (19è. aniversari).
Dimecres dia 6.- Beat Josep Mª Peris i Polo, prevere i màrtir.
Matí.- Missa.
Vespre.- Francisca Vendrell (11è. aniv.) i espòs Lluís.
Dijous dia 7.- Sant Robert, abat cistercenc.
Matí.- Enric Perals Aymerich.
Vespre.- Missa.
Divendres dia 8.- SAGRAT COR DE JESÚS.
Matí.- Missa.
Vespre.- Josep-Martí Solanes Yherla (4t. aniversari).
Dissabte dia 9.- Sant Efrem, diaca i doctor de l’Església.
Matí.- No hi ha missa.
Vespre (festiva).- Montserrat Estrada Coll i Miquel Reverter Mallol. Joan
Matas, Annita Ferrés i Mª Dolors Balcells.
Diumenge dia 10.- DIUMENGE X DE DURANT L’ANY.
9h.- Família Planas-Tuset / Maria Cusí.
12:30h.- Jaume Vilà Llopart (18è. aniversari).
11h matí a Sant Roc.- Per la Feligresia.
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CORPUS: “FELIÇOS ELS CONVIDATS
A LA SEVA TAULA”
És una sort poder participar en la celebració de l'Eucaristia.
Veritablement som feliços de ser convidats a la seva taula! Però no
tothom ho percep així: quants n´hi ha que no ho han descobert! La festa
del Corpus ens invita a repensar el lloc central que l'Eucaristia té en
l'Església i en la vida de cada creient.
L'Eucaristia relliga la nostra vida en Crist. La manca de molts
creients a la celebració de l'Eucaristia dominical porta a un empobriment
de la comunitat cristiana. Se´n ressent el conjunt de l'Església i
empobreix la fe del qui prescindeix d'aquest gran signe de la presència
real de Crist enmig dels seus. Sense Eucaristia l'Església és una gran
buidor, i a un creient sense Eucaristia li manca encara descubrir
aspectes centrals de la fe cristiana.
És clar que cal respectar el procés de cadascú. Aquestes afirmacions
no van contra ningú i menys per a aquells que no ho han descobert. Però
sí que volen ser una invitació a pensar-hi, i un toc d'atenció per als
creients que participen en les celebracions potser poc motivats, o poc
"feliços", o poc exigents en el compromís de la missa dominical, com si
fos poca cosa anar a missa cada diumenge. Feliços els convidats a la
seva taula!
No sóc dels que em desanimo quan constato la desproporció entre
la gent que viu a Sant Vicenç i la que ve o va a missa cada diumenge, o
veient que més persones podrien beneficiar-se de la missa en algun dia

feiner... No ens hem de desanimar, però tampoc restar indiferents: ens
agradaria que més creients apreciessin el do de la Missa, més enllà del
compliment estricte dels diumenges. La nostra finor cristiana hauria de
desvetllar, més espontàniament, ganes de buscar el Senyor, trobar-lo i
gaudir-lo en l'Eucaristia. A vegades no podrà ser, altres vegades ho
podrem fer amb la pregària a casa... Només que si ens creguéssim més
allò que som feliços de ser convidats a la taula del Senyor, potser se'ns
ocorreria anar a missa algun altre dia, fer una escapadeta, donar-nos
una alegria extra... com aquells a qui els agrada tant el futbol que hi van
cada diumenge, i si algun dia n'hi ha entre setmana, i poden anar-hi, no
s'ho deixen perdre... O com aquells promesos que es veuen cada cap de
setmana, però si hi ha un "extra" entre setmana, és per a ells una ganga
que cal aprofitar... Feliços els convidats a la taula de Crist!
L'Eucaristia refà i revifa, també, el nostre compromís
d'estimació, de justícia, de pau envers els nostres germans. Davant la
temptació de fer-nos una fe a la nostra mida, amb el perill de quedarnos a casa, aïllats, amb una fe molt individual, l'Eucaristia ens fa sentir
germans amb tothom, promptes a ser generosos, a estimar sense
mesura, com Crist, a ser solidaris amb els qui participem en una mateixa
taula, a pregar pels germans, a revisar-nos actituds i comportaments.
L'encontre amb Crist és a la vegada encontre amb el germà. Alerta que
no se'ns desdibuixi el perfil de compromís que té l'Eucaristia.
Molts potser no vénen a Missa perquè diuen que la troben
incomprensible, però d'altres potser no hi vénen justament per la raó
contrària: és massa comprensible i pensant com pensen i actuant com
actuen se senten incòmodes davant la proposta de l'Evangeli i davant la
invitació a participar en la taula del Senyor, amb totes les seves
conseqüències.
Mn. Anton Roca

 DIVENDRES VINENT,DIA 8:
FESTA DEL SAGRAT COR DE JESÚS
Misses a les 8 del matí i a les 20 hores.
 CONDOLENÇA
La donem als familiars d’Encarna García Cuadrado que morí el
passat dia 27 de maig, a l’edat de 70 anys. Descansi en Crist.

 PRECOLÒNIES ESPLAI FLOR DE NEU
Tindran lloc el proper cap de semana, 9 i 10 de juny, per preparar
les colònies d’enguany, de l’1 al 10 d’agost, a la casa de colònies
Mas l’Aliberch, al muncipi de Muntanyola (Osona). Els hi desitgem
una bona preparació tot fent pinya entre l’equip de monitors i així
poder engrescar també als infants i adolescents a participar-hi!
 CONSELL PASTORAL ARXIPRESTAL
Reunió el proper dimecres, dia 6, a les 21 hores, a la rectoria.

UN FILL ADOPTIU
És un matrimoni cristià molt compromès. Ella té un càrrec important
en una institució vinculada a l’Església. Fa anys varen comprovar que no
podien tenir fills i varen decidir adoptar. Els amics els deien que el
costaria molt aconseguir un fill adoptat, i ells contestaven que creien que
no els costaria gaire. Efectivament, no els va costar. I no va ser perquè
ella es beneficiés del privilegi de tenir un càrrec, sinó perquè ho van fer
d’una manera ben diferent a com ho fan la majoria de parelles en
aquesta situació.
L’habitual és assegurar-se que el nen estigui sa, que no tingui
problemes seriosos, que acompleixi uns requisits mínims. Ells ho varen
fer a l’inrevés. Varen demanar un nen que fos realment necessitat, un
nen que tingués dificultats per ser acceptat, que ningú no el volés. Tal
com preveien, els varen oferir sense gaire espera un infant amb
problemes físics i psíquics. El varen acceptar, el varen acollir i fa anys
que està creixent amb ells, feliç de sentir-se estimat.
Com a cristià, em sento molt interpel·lat en conèixer històries com
aquesta. Per una banda, m’inquieta perquè fa que m’adoni de fins a quin
punt és limitat el meu amor quan em penso que estimo. Però alhora
conèixer-les m’ajuda, perquè em recorda que l’amor no és una cosa que
es té o no es té, sinó un horitzó envers el que caminem. Mai no hem
arribat prou lluny en el camí envers aquest horitzó, mai no podem dir
que estimem prou.
En qualsevol cas, el que se’ns demana com a cristians no és que
superem als altres en amor, sinó que ens superem contínuament a
nosaltres mateixos. El que m’ajuda en aquesta situació de repte constant
és la convicció que Jesús és a l’horitzó com a model suprem de capacitat
d’estimar, però alhora és al meu costat fent camí amb mi.
Joan Ferrés i Prats

