Parròquia de Sant Vicenç Màrtir
INTENCIONS DE PREGÀRIA EN LES MISSES
Dissabte dia 26.- Sant Timoteu, bisbe d’Efes i sant Titus, bisbe de Creta.
Matí.- No hi ha missa.
Vespre (festiva).- Antònia Gort i espòs Joan /
Conxita Font Llinàs.
Diumenge dia 27.- DIUMENGE III DE DURANT L’ANY.
9h.- Mª Carme Poch i Mestres.
Miquel Via i esposa Dolors
Joan Saperas i esposa Benita.
12:30h.- Vicenç Ferrés.
Isidre Prats.
Francisco Sanou i família.
Joan Font i Montserrat Mèlich.
11h matí a Sant Roc.- Litúrgia de la Paraula i Comunió.
Dilluns dia 28.- Sant Tomàs d’Aquino, prevere i doctor de l’Església.
Vespre.- Josep Viladiu.
Dimarts dia 29.- Sant Pere Nolasc, religiós i fundador dels mercedaris.
Matí.- Lola Roca Vidal i espòs Joan Rovira.
Vespre.- Antoni Vendrell Mallol.
Dimecres dia 30.- Santa Martina, verge i màrtir.
Matí.- P. Jordi Vernet, claretià.
Vespre.- Jaume Traserra, bisbe.
Dijous dia 31.- Sant Joan Bosco, fundador de la Congregació salesiana.
Matí.- Pere Roig Colomé.
Vespre.- Elvira Rigol Roca.
Divendres dia 1.- Santa Brígida d’Escòcia, verge.
Matí.- Missa.
Vespre.- Josep Roig Monjo.
Dissabte dia 2.- .- PRESENTACIÓ DEL SENYOR. LA CANDELERA.
Matí: 10h.- Benedicció de candeles i Missa. Miquela Roig.
Vespre (festiva).- Difunts família Torredemer-Roig.
Diumenge dia 3.- DIUMENGE IV DE DURANT L’ANY.
9h.- Rosa Capdevila Carbonell i espòs Manel Ollé.
12:30h.- Vicenç Ferrés.
Vicenç Castells i Montserrat Roca.
11h matí a Sant Roc.- Litúrgia de la Paraula i Comunió.
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EL TEMPS DE DURANT L’ANY
Hem entrat en el que litúrgicament s’anomena temps de durant l’any
(“tiempo Ordinario” en castellà), un temps litúrgic que no celebra cap
solemnitat, com el temps de Pasqua o de Nadal, ni és un temps de
preparació, com són la Quaresma o l’Advent. Senzillament ens parla de
Jesús, seguint els evangelis. omple l’Any litúrgic amb el seguiment de
Jesús a través principalment dels 3 evangelis sinòptics. Enguany, en el
cicle C, seguim l’Evangeli de Lluc.
L’Evangelista Lluc no en té prou amb amb escriure l’Evangeli. Continua
la seva obra amb el llibre dels Fets dels Apòstols, volent presentar units
l’obra de Crist l’obra dels apòstols. Presenta així amb claredat la
universalitat de la salvació: “Em sereu testimonis a Jerusalem, a tota la
Judea i la Samaria, i de cap a cap de la terra” (Ac 1,8).
Jesús comença el seu ministeri a Galilea, com ens diu el text evangèlic
del diumenge d’avui: es tracta d’una presentació de la missió de Jesús,
tal com el profeta Isaïes descriu el Messies: Enviat a portar el missatge
joiós als pobres, als captius, als oprimits… És una insistència de
l’evangelista, juntament amb la universalitat de la salvació: els petits
d’aquest món tenen un amor preferent en el cor de Déu i en la història
de la Salvació.
També aquest diumenge ens ajuda a valorar la litúrgia de la Paraula
de Déu en les nostres celebracions. El text de Nehemies i la sinagoga de
Natzaret ens parlen d’una ltúgia entorn de la Paraula que demanen
sempre la nostra atenció, perquè, com diem en el salm: “les vostres
paraules, Senyor, són esperit i són vida” . Tant de bo que sempre que

escoltem la Paraula de Déu en les nostres celebracions ens passi allò que
passà a la sinagoga de Natzaret: “tots els qui eren a la sinagoga tenien
els ulls posats en el Senyor” . ¿On tenim posats els nostres ulls?
Mn. Anton Roca

 PREGÀRIA JOVE:
Avui diumenge, a les 19 hores, a la capella del Santíssim.
 CELEBRACIÓ DE SANT JOAN BOSCO A LA PARRÒQUIA:
DISSABTE VINENT, DIA 2 de febrer, a les 20 hores
El 31 de gener s’escau la festa de Sant Joan Bosco. La parròquia ho
celebra el dissabte després de la festa del Sant, que és el 2 de febrer.
Acompanyem i felicitem la familia salesiana, tan arrelada al nostre
poble. La seva obra entre nosaltres ha donat els seus fruits i en dona
encara a través de la parròquia de St. Antoni de Pàdua i l’escola
“Salesians Sant Vicenç dels Horts”. Enguany tant la parròquia com
l’escola celebren 50 anys d’existència, i també la presència salesiana
en el nostre poble compta amb 125 anys, enriquida amb la presència
de les salesianes, les Filles de Maria Auxiliadora.
Unim-nos a la seva festa!
 DISSABTE VINENT, DIA 2 DE FEBRER: LA CANDELERA
La festa de la Presentació del Senyor al Temple s’anomena
popularment la Candelera, per raó de les candeles que es donen en
la celebració. La parròquia ho celebrarà a les 10 del matí amb la
benedicció de les candeles i la missa.
 CURSET PREMATRIMONIAL: DIES 27 GENER I 3 FEBRER
Té lloc aquest cap de setmana al Casal parroquial. És el primer que
es fa enguany i s’adreça als qui han iniciat l’expedient matrimonial
en les diverses parròquies de l’arxiprestat. Acompanyen la reflexió
diversos matrimonis de Sant Vicenç dels Horts.
DESCANSIN EN LA PAU DEL SENYOR
. Enric Bové Fontanet: morí el dia 20, a l’edat de 78 anys.
. Francesc Ruiz Barrera: morí el dia 21, a l’edat de 87 anys
. Mercè Folqué Margalef: morí el dia 21, a l’edat de 84 anys.
. Agustina Antúnez Piris: morí el dia 23, a l’edat de 92 anys.
La nostra condolença a les seves famílies i la nostra pregària pel
seu repòs etern.

 L’ABSÈNCIA DE MN. MATEU EL DIA DE SANT VICENÇ
Per descuit no es va recordar que Mn. Mateu Santacana no havia
vingut a la Festa per raó de trobar-se lluny. No es digué res quan es
van presentar els mossens assistents. S’havia dit el diumenge abans
en alguna missa... Això portà que alguns s’interessessin per ell
després, preguntant per la seva salut. Em va alegrar poder constatar
l’estima dels fidels envers els seus preveres i poder informar que Mn.
Mateu continua “en forma”, gaudint de bona salut.

UNA ESCOLA INNOVADORA
Fa un temps vaig tenir l’oportunitat de visitar una de les escoles més
innovadores del país. És una escola regida per unes monges. Us
asseguro que em va impactar. Em van sorprendre moltes coses.
Potser ningú no s’estranyarà si dic que no hi havia cap classe on els
alumnes estiguessin escoltant el mestre o la mestra. Tots estaven fent
feina per parelles o en petits grups. Potser tampoc us estranyareu si dic
que tots estaven treballant amb tecnologies, amb tablets i ordinadors.
Però potser sí que us sorprendrà si us dic que tots els alumnes havien
de dedicar un temps a treballar a l’hort.
Tecnologies i hort! El més modern i el més antic! I dic antic perquè a
les acadèmies dels savis grecs, alguns segles abans de Crist, els alumnes
ja es dedicaven a cultivar el jardí i l’hort. Per què aquest cultiu era vàlid
a l’antiguitat i ho continua sent ara?
La natura és la millor dels mestres. Ens ensenya els valors més
importants per a la vida. I curiosament són uns valors 100% cristians.
No és estrany, perquè el Déu de Jesucrist és el Déu de la creació.
En una època en la que tendim a voler-ho sempre tot, i a més ho
volem sempre ara mateix, gràcies a la natura aprenem que cal esforçarse per poder recollir fruits, que primer cal sembrar, regar, cultivar... En
una època en la que tot ens crida a la pressa i a la impaciència aprenem
que cal tenir paciència i saber esperar. Aprenem que hem de respectar
els ritmes, que hi ha un temps per a cada cosa, un temps per sembrar i
un temps per recollir (Ecl 3, 2). Aprenem que hem de saber fer front a
l’adversitat, a les tempestes imprevistes. Aprenem sobretot que “si el gra
de blat, quan cau a terra, no mor, no dona fruit” (Jn 12, 24).
Tant de bo tant a l’escola com a la vida giréssim més els ulls envers
la natura! Hi podríem trobar tant el Déu de la creació com el Déu de
Jesucrist!
Joan Ferrés i Prats

