Parròquia de Sant Vicenç Màrtir

INTENCIONS DE PREGÀRIA
EN LES MISSES
Dissabte dia 12.- Sant Arcadi, màrtir / Sant Alfred, monjo.
Matí.- No hi ha missa.
Vespre (festiva).- Albert Tuset Perals (2n. aniversari).
Julià Ferrés (10è. aniversari) esposa Isabel i filla Anna.
Diumenge dia 13.- BAPTISME DEL SENYOR / Sant Hilari, bisbe.
9h.- Antònia Tudela i espòs Pepito.
Basilio Porteros.
12:30h.- Vicenç Ferrés.
11h matí a Sant Roc.- Celebració de la Paraula i Comunió.
Dilluns dia 14.- Sant Joan de Ribera, bisbe.
Vespre.- Difunts família Prat-Salvans.
Dimarts dia 15.- Sant Pau, ermità a Tebes.
Matí.- Vicenta Font (3r. aniversari) i espòs Josep.
Vespre.- Missa.
Dimecres dia 16.- Sant Marcel I(, papa i màrtir.
Matí.- Esposos Esteve i Felisa.
Vespre.- Missa.
Dijous dia 17.- Sant Antoni Abat.
Matí.- Família Tuset Perals.
Vespre.- En acció de gràcies a Sant Antoni.
Antoni Vendrell i Mallol.
Divendres dia 18.- Santa Margarida d’Hongria.
Matí.- Germana Teresa.
Vespre.- Mª Rosa Sabadell Masip (27è. aniversari).
Jaume Perals Aymerich (3r. aniversari).
Dissabte dia 19.- Santa Agnès, màrtir.
Matí.- No hi ha missa.
Vespre (festiva).- Maria Berenguer (aniversari mort).
Diumenge dia 20.- DIUMENGE II DE DURANT L’ANY. Sant Sebastià, màrtir.
9h.- Carles Boltà Caperà (10è. aniversari).
12:30h.- Esposos Antonio Pastor i Margarita Mayor.
Vicenç Ferrés.
11h matí a Sant Roc.- Celebració de la Paraula i Comunió.
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EL BAPTISME DONAT ALS NADONS
Avui que celebrem el Baptisme del Senyor és un bon dia per
reflexionar sobre aquest primer sagrament de la iniciació cristiana.
Són moltes les parelles que avui no aprecien prou el valor d’aquest
sagrament: no bategen llurs fills o n’ajornen la seva celebració sense
miraments ni motius seriosos. Aquesta actuació manifesta allò que ja és
evident: l’allunyament de la pràctica cristiana. Aquest distanciament
porta inexorablement cap a una pèrdua de la identitat cristiana i a un
poc apreci vers aquells signes i realitats que, d’altra banda, són
els que més ens acosten al cor de la fe.
Fóra una llàstima que els pares creients es deixessin arrastrar cap a
una manera de fer que els portés a menysprear o a prescindir del do de
Déu pels seus fills.
La qüestió està en com podem fer entendre nosaltres avui el baptisme
que l’Església dóna als nadons.
¿Com poder celebrar el baptisme, de tal manera que les persones es
mantinguin fascinades davant el misteri de la vida i puguin gaudir del do
d’un fill que Déu els ha donat?
En el baptisme d’infants celebrem el misteri del nen. ¿Quina és la seva
essència? ¿Qui és aquest infant en la seva realitat profunda? Si
relacionem la vida d’aquest infant amb el destí de Jesucrist, ens ha
d’aparèixer clar qui és veritablement aquest infant i com podem veure’l
amb els ulls de la fe. A la llum del destí de Jesús apareix el misteri de
l’infant i hem de reconèixer que no solament posseeix una vida terrena,
sinó també una vida divina, que la mort ja no té cap poder sobre ell,

perquè ja és partícep de la resurrecció de Jesús. Però, ¿quin efecte deu
tenir el ritu del baptisme en la persona que és batejada i en les persones
que participen en la celebració? El ritu ens obre els ulls per tal que
poguem veure l’infant no només com a fill dels seus pares i de la gran
família humana, sinó com a fill de Déu, en el qual Déu hi posa un nou
inici i en el qual resplandeix quelcom únic i particular sobre aquest món.
Però el ritu del baptisme fa quelcom més. Jesucrist mateix entra en
contacte amb el batejat, vessa en ell la seva vida divina i el seu amor
incondicional, el toca, li proporciona la protecció de Déu i li manifesta la
seva bellesa. No parlem només de l’infant. Celebrem el seu misteri,
posant-lo davant el misteri de Déu que se’ns ha manifestat de la manera
més lluminosa en Jesucrist.

 CONSELL PASTORAL PARROQUIAL:
AQUEST DILLUNS, A LES 9 DEL VESPRE
Revisió de les festes de Nadal, preparar la celebració de la propera
festa de Sant Vicenç i continuar la reflexió sobre com anem
caminant junts en l’Església.
COMPARTINT LA REFLEXIÓ DEL CONSELL PASTORAL:
En el darrer Consell entràrem en la reflexió sobre la necessitat
d’una Església on els seus membres caminin junts i en comunió
fraterna.
Constatàvem una Església sovint quieta, sotmesa a la rutina…
Possiblement aquest aturament sigui per causa d’un desencís, del
cansament o del sentiment d’impotència davant la magnitud dels
compromisos que caldria asumir.
Ens fèiem aquestes preguntes: som capaços de descubrir a la
nostra vida personal i eclesial signes d’immobilisme o de paràlisi?
Si realment és un fet, ¿quins poden ser els motius? Alguns pensen
en aquestes causes: la por i l’aburgesament. ¿hi estem d’acord? Es
pot aprofundir més: potser el desconcert en la fe, o els fracassos
després d’intents il·lusionats…
 CATEQUESI BÍBLICA,
“APROPEM-NOS A L’EVANGELI DE LLUC”
Per dificultats d’agenda la sessió de catequesi la tindrem dimecres
(i no dijous, com estava previst), a les 9 del vespre, a la rectoria.

 ESPAI DE PREGÀRIA:
AQUEST DILLUNS A ¼ DE 8 DEL VESPRE
Exposició del Santíssim amb pregària per la unitat dels cristians.
 REUNIÓ DE PARES D’ESCOLANS
Va tenir lloc el passat dimarts, 8 de gener, a la rectoria.
 SETMANA DE PREGÀRIA PER LA UNITAT DELS CRISTIANS
Cada any se’ns proposen vuit dies (del 18 al 25 de gener) de pregar
especialment amb aquesta finalitat: la unitat de tots els qui som
seguidors de Jesucrist.
 SANT VICENÇ MÀRTIR: DIMARTS, DIA 22
L’Eucaristia serà a les 11 h. i presidida per Mn. Joan Peñafiel, Vicari
episcopal, el qual també predicarà l’homilia.
BATEJATS EN L’ESPERIT
Us he de confessar que de tant en tant m’embarga un sentiment de
tristesa en veure les esglésies cada vegada més buides i en pensar que
segurament aquest procés seguirà creixent, si més no durant un temps.
Aviat tindrem unes comunitats cristianes molt reduïdes, i en alguns casos
sense pastors permanents, degut a la manca de capellans.
Meditant en aquest fet a la llum de l’Evangeli d’aquest cap de
setmana, se m’ha acudit pensar que avui a la societat encara hi ha moltes
més persones batejades en l’aigua que batejades en l’Esperit i en el foc.
I això ens pot passar també als que encara anem a les esglésies. Potser
a les nostres vides de fe pesa més el ritual, el compliment extern, que
l’experiència profunda. Una cosa és deixar que caigui l’aigua sobre
nosaltres i una altra ben diferent és sentir a dins nostre el foc de l’Esperit.
En la celebració del baptisme de Jesús, que dóna origen a la seva vida
pública, a l’acompliment de la seva missió, hi ha, més enllà de la
immersió en l’aigua, l’experiència profunda de sentir-se estimat per Déu:
“Tu ets el meu fill, el meu estimat, en tu m’he complagut” (Llc 3,22).
Aquest és l’impuls que explica el compromís de Jesús fins a la mort.
Sento que aquesta és l’experiència interior que hauria de renovar
contínuament com a cristià. I sento que si els que encara som cristians
renovéssim més sovint aquesta experiència de baptisme en l’Esperit i en
el foc, potser la davallada de les comunitats cristianes no seria tan
flagrant. Però sobretot sento que em preocuparia molt menys aquesta
davallada si m’adonés que som menys però que cada vegada vivim la
nostra experiència de fe de manera més intensa.
Joan Ferrés i Prats

