Parròquia de Sant Vicenç Màrtir
INTENCIONS DE PREGÀRIA EN LES MISSES
Dissabte dia 16.- Sant Quirze i la seva mare Julita, màrtirs.
Matí.- No hi ha missa.
Vespre (festiva).- Família Reverter-Margarit / Josep Mª Sanglas Casas.
Lluís Perellada Tuset i família.
Diumenge dia 17.- DIUMENGE XI DE DURANT L’ANY.
9h.- Jaume Presas Gil / Antoni Sanromà Parellada.
12:30h.- Avis Castells-Roca i Font- Mèlich.
Magdalena Marcè Prats i pares Joan Marcè i Josefa Prats.
11h matí a Sant Roc.- Per la Feligresia.
Dilluns dia 18.- Sants Marc i Marcel·lià, germans màrtirs a Roma.
Vespre.- Difunts família Alberti-Munné i Esteve / Dolors Ferrés Ferrés.
Dimarts dia 19.- Sant Romuald, abat i fundador.
Matí.- Teresina Gusi.
Vespre.- Missa.
Dimecres dia 20.- Sant Lluís Gonzaga, religiós jesuïta.
Matí.- Missa.
Vespre.- Antonio Pastor i esposa Margarita Mayor.
Dijous dia 21.- Sant Ramon de Roda, bisbe.
Matí.- Lluís Costa Colomer.
Vespre.- Lluïsa Busquet (aniversari) i espòs Pere.
En acció de gràcies Prats-Aymerich.
Divendres dia 22.- Sant Joan Fischer, bisbe.
Matí.- Família Martí Tuset.
Vespre.- Missa.
Dissabte dia 23.- Sant Zenó, màrtir.
Matí.- No hi ha missa.
Vespre (festiva).- Joan Torredemer i esposa Montserrat.
Joan Marcè Rigol i família.
Juanita Puigdomènech i espòs Josep Pi.
Diumenge dia 24.- DIUMENGE XII DE DURANT L’ANY. NAIXEMENT DE
SANT JOAN BAPTISTA.
9h.- Joan Boltà Nicolau i esposa Maria / Joan Prats i Escala.
Joan Costa Ubach / Joan Pastor i esposa Eulàlia.
Miquel Via i esposa Dolors / Joan Saperas i esposa Benita.
12:30h.- Jaume Romagosa i esposa Lola Sàbat / Isidre Prats.
Joan Vilà i família / Modest Giralt Gil. /Joan Cuyàs Romagosa.
11h matí a Sant Roc.- Per la Feligresia.
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UN CURS S’ACABA: PREPAREM EL PROPER
Tinguérem la darrera reunió del nostre Consell Pastoral. En l’Ordre del
dia no hi podien faltar, en acabar el curs, dues mirades: mirar enrere i
mirar endavant. No ens vam aturar molt a mirar enrere, tot i reconèixer
que s’havien fet un munt de coses. Recordàrem les extres: xerrades,
pregàries, sortides, recessos, Visita Pastoral, servei de Lectors i també
obres materials: dotar l’església d’uns serveis necessaris. No sortiren les
coses més habituals, aquelles que potser no donem importància, però
són les més importants: hem celebrat les Eucaristies totes les festes i
cada dia (hi ha parròquies que no ho poden fer. Nosaltres dues misses
quasi cada dia), hem celebrat els sagraments, hem fet l’obra de
misericòrdia d’enterrar els morts (crec que no ens en hem deixat cap).
Hem fet la catequesi, hem visitat els malalts, hem atès el despatx, és a
dir, hem acollit les persones, hem preparat per al Matrimoni i pares de
baptismes, hem ajudat les persones necessitades… L’Esplai ha fet les
seves activitats i oferirà, un estiu més, campaments, rutes, colònies…
Tenim l’església oberta cada dia, tenim una bona escolania, un grup
instrumental d’animació en les celebracions. Tenim rector (sí, compartit),
seminarista a tot temps, diaques…
Ep! sense ànim de vanagloriar-nos ja que, com diu l’Evangeli: som
servents sense cap mèrit: hem fet el que havíem de fer. Però s’imposa
una reflexió: podríem fer-ho millor, podríem ser més gent: més persones
a missa, més nens a catequesi, més parelles que es casen… Podríem fer
més coses, podríem ser més actius, podríem estar més engrescats,

menys rondinaires, més motivats. Podríem, podríem, podríem… Està bé
que ho reconeguem i fem propòsits pel curs vinent.
Per cert, parlant del futur és quan el Consell s’animà de debò amb
propostes engrescadores que avui no desvetllaré per deixar-vos amb la
mel als llavis… Mentre, podríem tots posar el nostre granet de sorra per
donar iniciatives i posar-nos amb bona disposició de col·laborar. Sovint
potser hi ha coses que no agraden com van, però ens hi posem a dintre
amb l’ànim de no mirar “els ‘toros’ des de la barrera”, sinó que, des de
dintre, amb noblesa i ganes d’ajudar, mirarem de canviar allò que no vagi
prou bé. A tots els membres de l’Església ens convé aquella disponibilitat
evangèlica que ens fa dir: “Vinga, aquí em teniu, Senyor: ¿què s’ha de
fer?”
(continuarà)
Mn. Anton Roca

 CURSET DE CATEQUISTES: DIMECRES VINENT A LES 21 H.
Serà la darrera reunió de curs. Evaluació del curs, repartiment de
diplomes, etc.
 AGRAÏMENT
El dono a tota la feligresia per les pregàries que amb motiu de Sant
Antoni vau fer per mi i el meu ministeri. També agraeixo els
obsequis o aportacions que m’heu fet arribar de diverses maneres,
que accepto com a signe de la vostra estimació.
La celebració de l’Eucaristia compartida amb vosaltres i la posterior
trobada amb piscolabis va ser una viva expressió de fe i de
comunió entre nosaltres. Moltes gràcies!


BAPTISMES: DISSABTE, DIA 16 DE JUNY
Pol Camps i Areste, i Oscar Velasco Sánchez.
Benvinguts a l’Església de Jesucrist!

 PEREGRINACIÓ A LOURDES AMB ELS MALALTS:
Del 28 de juny al 2 de juliol, un any més tornem anar a Lourdes
per viure el miracle de la fe, de l’esperança i de l’amor que es
tradueix en servei, disponibilitat i alegria malgrat sofriments i
malalties.
Els dimecres i divendres s’han fet les inscripcions per anar-hi tots
com com a pelegrins, alguns amb voluntat d’ajudar els malalts en
els menjadors i sales. També ha augmentat la participació de joves
com animadors enmig dels malalts. N’estem ben contents!

 REBRE PER E-MAIL L’EVANGELI DE CADA DIA: “Contemplar
l’Evangeli avui”
Senzillament, cal entrar a la Web: www.evangeli.net . Cliqueu la
casella a dalt que diu: “Rebeu-lo gratis diàriament. Subscrigui's ARA”.
A part de l’evangeli del dia hi ha un comentari breu (hi col.laboren més
de 200 mossens de molts diversos països), i pots rebre l’edició en
l’idioma que prefereixis. La lectura i el comentari el pots escoltar en
audio. Una bona eina per a la nostra espiritualitat!

FELICITAT PROACTIVA
Aquesta setmana un amic m’ha fet arribar un relat breu però molt
suggeridor. Diu que en una trobada per a matrimonis li van preguntar a
una dona:
- Et fa feliç el teu marit?
El marit va aixecar lleugerament el cap i va somriure confiat. Sabia
que la seva dona diria que sí, perquè en tots els anys de matrimoni mai
no se li havia queixat.
- No, no em fa feliç.
Davant la sorpresa del marit i de la resta de companys, va continuar:
- El meu marit no em fa feliç... Jo sóc feliç! Que sigui feliç o no,
no depèn d'ell sinó de mi. Jo sóc l'única persona de qui depèn la
meva felicitat.
Trobo que és un exemple molt bo del que parlava la setmana passada,
de la diferència entre ser una persona reactiva o proactiva. Si depenem
de l’altra persona per ser feliços, la nostra felicitat serà molt més fràgil i
vulnerable que si depenem de nosaltres mateixos. És clar que tots
hauríem de contribuir a no fer la vida difícil a les persones del nostre
entorn, però el secret de la nostra felicitat és només a les nostres mans,
depèn només de la nostra capacitat d’acceptar les coses com són, sense
esperar que siguin com ens agradaria que fossin.
Des de la fe hauria de ser més fàcil fer-se’n càrrec. Només cal pensar
en l’exemple de Jesús. Jesús sap que el Pare l’estima, n’està convençut,
però ni tan sols la certesa d’aquesta estimació li estalvia els tràngols de
la passió i de la mort.
Jesús és un model de plenitud humana perquè assumeix la
responsabilitat de la seva vida. Com la dona del relat, no delega en ningú
més la responsabilitat de la seva felicitat. El seu secret rau a confiar
cegament en l’amor del Pare, encara que l’obligui a fer un camí que no
és el que hauria triat.
Joan Ferrés i Prats

