Parròquia de Sant Vicenç Màrtir
INTENCIONS DE PREGÀRIA EN LES MISSES
Dissabte dia 23.- Sant Policarp, bisbe d’Esmirna i màrtir.
Matí.- No hi ha missa.
Vespre (festiva).- Àngela Ferrés i espòs.
Esposos Joaquim Siñol i Pepita Rocher.
Diumenge dia 24.- DIUMENGE VIIè DE DURANT L’ANY.
9h- Miquel Via i esposa Dolors.
Joan Saperas i esposa Benita.
Lola Casas (12è. aniv.) i espòs Miquel, fill Hermenegild i neboda Núria.
12:30h.- Isidre Prats.
Joan Font i Montserrat Mèlich.
Isidre Marcè-Magdalena Ferrés.
11h matí a Sant Roc.- Per la Feligresia.
Dilluns dia 25.- Sant Cesari, metge i germà de Gregori Nacianzè.
Vespre.- Teresa Fernández (religiosa).
Dimarts dia 26.- Santa Paula Montal, fundadora de les escolàpies.
Matí.- Rosita Roig Raventós (23è. aniversari).
Vespre.- Missa.
Dimecres dia 27.- Sant Gabriel de la Dolorosa, religiós passionista.
Matí.- Missa.
Vespre.- Anna Casanovas Riera.
Dijous dia 28.- Sant Rufí, màrtir; Sant Hilari, papa.
Matí.- Gabriel Domènech Roig.
Vespre.- Missa.
Divendres dia 1.- Sant Rossend, bisbe.
Matí.- Enric Perals Aymerich.
Vespre.- Mn. Jaume Berdoy Alemany.
Dissabte dia 2.- Sant Lluci, bisbe.
Matí.- No hi ha missa.
Vespre (festiva).- Família Torredemer – Roig.
Acció de gràcies 46è aniversari de matrimoni.
Jaume Tres Termes (natalici) / Família Rocher – Maimó.
Diumenge dia 3.- DIUMENGE VIIIè DE DURANT L’ANY. Sant Medir, pagès i
màrtir.
9h.- Mn. Albert Ruiz Elias.
12:30h.- Maria Poch i espòs Joan i fill Joan.
Manuel Clajer i esposa Inés / Agustí Castells i Montserrat Roca.
11h matí a Sant Roc.- Per la Feligresia.
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UNA BRÚIXOLA MENTRE FEM CAMÍ…
En els Exercicis acabats de fer se’ns proposava tenir ben presents els
quatre punts de la brúixola per guiar el nostre camí: Déu, els altres,
l’amor i l’esperança.
1. No perdis mai el NORD, és a dir, DÉU (paràbola del Fill pròdig
que s’allunya del pare. Déu és Font i Fita, Donador i Do. Estrella
Polar. No és quelcom, és Algú que regala, sustenta i fonamenta
la teva fe. Ell té el rostre de Pare i és amor misericordiós com
Jesús. Ell no és un afegit, un apèndix. Tot el que rebem en la
nostra vida, el més positiu i les dificultats, és per Ell i des d’Ell.
• Si el perds de vista, estàs perdut. Caminaràs sense Nord,
encara que visquis. Perquè sense Ell som caminants sense
port, seríem purs transeünts.
2. No t’oblidis del SUD, és a dir, ELS ALTRES (paràbola del Judici
final). El teu amor no acaba en tu, sinó en els altres... No estimis
sense amor. Entrenat en la gratuïtat, creixeràs en la sensibilitat i
solidaritat amb els crucificats d’aquest món.
• Sense “els altres” em “des-coneixeria”, no tindria “nom”,
no seria “ningú”.
• I molt més si “els altres” són els que sofreixen i els qui no
compten. Perquè la gratuïtat és el tret de l’amor...
• ¿Dono gràcies al Pare perquè em fa conèixer que la ferida
del pròxim és camí d’encontre amb Ell? Al final, no
guanyes un “premi”, guanyes la Vida.

3. Mira a L’EST, és a dir l’orient, d’on ens ve la LLUM, LA VIDA
(l’himne a l’amor de 1Cor 13). És l’estimar! L’Est és les nostres
relacions, les nostres comunicacions, aquells que necessiten
beure i créixer gràcies a la nostra generositat. Ni tu ni jo, sinó
Nosaltres. Quan estimem com Crist ens ha estimat, no som
juxtaposició de persones sinó comunió vital en un mateix camí:
“Nosaltres”.
• ¿Dono gràcies a Déu pels meus contemporanis, els meus
veïns, pròxims, companys? Recorda que “no ens
inventem, sinó que ens trobem”. (continuarà)

MISSA FAMILIAR
Es passa al diumenge, 10 de març.
CONDOLENÇA
Ramón Vico Valenzuela: morí el passat dia 17, a l’edat de 94
anys. Descansi en la pau del Senyor.

LA CERCA DEL PLAER

Resumit per Mn. Anton Roca

Com a científic va voler replicar al seu laboratori un experiment que
és molt conegut. El cos humà està compost per uns 50 trilions de
cèl·lules. Doncs bé, va col·locar unes quantes d'aquestes cèl·lules a un
extrem d’una caixa de Petri en la qual havia dipositat uns nutrients. Al
cap de dues hores va comprovar que aquelles cèl·lules s'havien
aproximat als nutrients.

PREGÀRIA JOVE
Avui diumenge, a les 19 hores, a la capella del Santíssim. Pregària
a l’estil de Taizé, amb cants i textos per a compartir amb els joves.

Després va col·locar unes altres cèl·lules a la caixa de Petri al costat
d'una toxina. Al cap de poc temps va comprovar que les cèl·lules s'havien
allunyat de la toxina, buscant protecció. És a dir, que les cèl·lules feien
automàticament l’esforç de desplaçar-se per cercar el plaer i per evitar
el dolor.

CONSELL PASTORAL PARROQUIAL
Es farà aquest dilluns, dia 25, a les 9 del vespre, a la Rectoría.
ACOLLIDORS DE PROMESOS
Es farà aquest dimarts, dia 26, a les 9 del vespre.
CATEQUESI BÍBLICA: SEGUINT L’EVANGELI DE SANT LLUC
Dijous, dia 28, a les 9 del vespre a la Rectoria.
S’ACOSTA LA QUARESMA: PROPOSTA PEL DIMECRES DE
CENDRA
Els nostres bisbes han parlat del dolor i vergonya pels abusos
sexuals a menors produïts per persones consagrades o sacerdots.
Més enllà de les condemnes i procediments per eradicar aquest
pecat horrible, proposen: “Demanem que a totes les celebracions
religioses de les nostres diòcesis, el proper dimecres de cendra, dia
6 de març, en començar la Quaresma, que és temps de conversió,
es pregui i es dejuni d’una manera especial per les víctimes dels
abusos i fem nostra la ferma determinació del papa Francesc que
assenyala que «l'abús sexual és un pecat horrible, completament
oposat i en contradicció amb el que Crist i l'Església ens ensenyen»

Cadascuna de les cèl·lules del nostre cos segueix, doncs, uns patrons
de comportament que són similars al que segueix el conjunt del nostre
organisme. Cada cèl·lula es comporta com es comporta la persona.
Com a creients, això no ens hauria d’estranyar o espantar, sinó que
ens hauria d’interpel·lar. Si creiem que el cos humà és obra de Déu
creador, resulta que Déu ha volgut que la cerca del plaer i l'evitació del
dolor constitueixin el fonament biològic del nostre ésser. Llavors per què
als cristians ens agrada tant parlar d’esforç i de patiment i ens agrada
tan poc parlar de plaer?
Els científics diuen que els humans, coronant la nostra estructura
biològica, hem estat dotats amb la raó perquè puguem decidir en cada
moment quin és el plaer més adequat per a la nostra vida i quina dosi
d’esforç i de dolor hem d'assumir per a aconseguir-lo.
No som, doncs, tan lluny del misteri pasqual. Ben al contrari. El Déu
de la creació és el Déu de Jesucrist. L’esforç, el dolor, la passió i la mort
no són el fi, l’objectiu de la nostra vida. Són només el pas, el mitjà
imprescindible perquè ens puguem trobar, com les cèl·lules a la caixa de
Petri, amb el Gran Nutrient que ens proporciona la Vida plena.
Joan Ferrés i Prats

