Parròquia de Sant Vicenç Màrtir
INTENCIONS DE PREGÀRIA EN LES MISSES
Dissabte dia 16.- Sant Agapit, bisbe de Ravenna.
Matí.- No hi ha missa.
Vespre (festiva).- Engràcia Sagristà (1r. aniversari) i espòs Miquel.
Josep Ferrés i Dolores Prats.
Joan Marcè Rigol i intenció de la família.
Carlos Valls (2n. aniversari)
Diumenge dia 17.- SEGON DIUMENGE DE QUARESMA.
9h.- Mª Teresa Prat Costa (15è. aniversari).
Josep Martí Solanes Yherla (Sant).
12:30h.- Enric Oliveras Parera (14è. aniversari).
11h matí a Sant Roc.- Per la Feligresia.
Dilluns dia 18.- Sant Ciril de Jerusalem, bisbe i doctor de l’Església.
Vespre.- Pere Bosch, esposa Lluïsa i fill Lluís.
Salvador Prats (el sant) i esposa Cisqueta.
Dimarts dia 19.- SANT JOSEP, ESPÒS DE MARIA.
Matí.- Josep M. Aymerich Costa
Vespre.- Antonio Vendrell Mallol./ Josep Prats i Maria Escala.
Joan Badosa i Paula Bayès.
Dimecres dia 20.- Sant Ambròs de Siena, religiós dominicà.
Matí.- Missa
Vespre.- Antonio Pastor i Margarita Mayor./ Francesc Esteve (26 aniv.) i
esposa Lola Duran./ Josep Baqués i pares.
Dijous dia 21.- Sant Filèmon, màrtir a Egipte.
Matí.- Rosa Urgellés i Antonio Canals
Vespre.- Missa
Divendres dia 22.- Sant Zacaries, papa.
Matí.- Família Martí Tuset
Vespre.- Esposos Joan Raventos i Teresa Vendrell
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CRIST ENS CONFIGURARÀ
AL SEU COS GLORIÓS
Seguint amb la proposta de comentar les segones lectures dels
diumenges de Quaresma, avui escoltem una exhortació de Pau als
cristians de Filips (Fl 3, 17-4,1). Els demana que es mantinguin ferms i
els anima a superar les dificultats en la lluita per l’Evangeli. Demana
que l’imitin per poder participar en la vida nova promesa pel Crist, i els
exhorta a la unitat, a la joia i a la pau.
Enfront d’aquesta manera d’actuar hi ha els qui “pel seu estil de
viure, són contraris a la creu de Crist”. Qui són aquests? Es refereix als
“judaïtzants”, que posaven l’esperança de la seva salvació no en la creu
de Crist sinó en pràctiques alimentàries jueves i sobretot en la
circumcisió. Això li fa dir a Pau: “Tot el que aprecien són valors
terrenals”.
Mentre fem camí cap a la Pasqua serà bo examinar-nos sobre on
recolza la nostra fe: si en valors terrenals o en la creu de Crist. I també
quina és la nostra esperança: mentre per a uns el terme on
s’encaminen és la perdició, per als qui creuen en Crist... esperen en Ell,

Dissabte dia 23.- Sant Josep Oriol, prevere.
Matí.- No hi ha missa.
Vespre (festiva).- Mª Dolores Belmonte Abad (1r. aniv.).
Climent Ubach i Agna Rovira.

“que transformarà el nostre pobre cos per configurar-lo al seu cos
gloriós”. Així queda completat el missatge del II diumenge de

Diumenge dia 24.- TERCER DIUMENGE DE QUARESMA.
9h.- Missa
12:30h.- Isidre Prats./ Joan Font i Montserrat Mèlich./
Joan Cuadrado López i esposa
11h matí a Sant Roc.- Per la Feligresia.

Quaresma, on la figura central és Crist transfigurat, ple de glòria. És un
anunci i anticipació d’allò que s’esdevindrà, el seu misteri pasqual. Va
ser un refermament de la fe dels apòstols que havia de passar per la
prova de la passió i mort del Senyor. Com sempre, els misteris del
Senyor no només l’afecten a Ell, sinó que són misteris salvadors, és a

dir, proclamen una novetat salvadora per a la humanitat. I Sant Pau
avui la recorda: també Jesucrist “transformarà el nostre pobre cos per

configurar-lo al seu cos gloriós”.
El cos de Crist transfigurat i, amb ell, nosaltres, també configurats al
seu cos, ens són proposats avui com objecte de la nostra fe i
esperança, mentre fem el camí de la vida, amb tot el que té de
sofriment i de creu. “Per tant, germans meus estimats, manteniu-vos

així, en el Senyor”.
Mn. Anton Roca

ACTIVITATS
LA COL·LECTA PER OBRES CANVIA DE DIA
Es feia l’últim diumenge de mes i aquest mes ja es trasllada al
primer diumenge d’abril. Per tant aquest mes no hi ha la col·lecta
especial per obres. Serà el cap de semana del 6 i 7 d’abril.
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 aquest camí quaresmal.
QUARESMA:
o DISSABTES DE QUARESMA, A LES 19:30H.:
PRIMERES VESPRES DOMINICALS I MISSA
o MISSA VESPERTINA DELS DIMECRES AMB VESPRES.
o

VIACRUCIS: CADA DIVENDRES A LES 19:25H.

CONDOLENÇA: La donem a la família de Jaume Jornet Rebordosa
que morí el dia 15, als 85 anys. Descansi en la pau del Senyor.
FESTA DE SANT JOSEP: DIMARTS, DIA 19
Misses a les 8 del matí i a les 8 del vespre.
CATEQUESI BÍBLICA: SEGUINT L’EVANGELISTA MARC
Aquest dijous, a les 9 del vespre, a la rectoria.
AUTOCAR PER ANAR AL RECÉS DE VALLIRANA,
EL DIA 7 D’ABRIL: 4 euros. Sortida de la Vailet, a ¾ de 5
de la tarda. Apunteu-vos-hi!
És important alimentar la nostra vida espiritual. El recés que cada
any proposem a l’Arxiprestat hi vol ajudar. També fem un esforç
per portar persones que dirigeixin el recés que es distingeixen

per ser uns bons animadors de la vida cristiana. Tots coneixem
l’Arquebisbe Joan Enric Vives. Ha trobat un espai per dedicar-lo a
nosaltres. Ve de lluny per dirigir-nos el recés espiritual. Us
demano que sapiguem correspondre i ens animem a participar-hi.
Gràcies!
VIATGE A LONDRES: del 26 al 31 d’agost. Trobada informativa
sobre el viatge, sense cap compromís, amb l’agència Ruth Travel,
dilluns, 1 d’abril, a les 7 de la tarda al Casal parroquial.

EL SEMINARI, MISSIÓ DE TOTS
La vocació al ministeri sacerdotal és un regal de Déu a l'Església que
requereix la participació activa de tots els cristians com a membres del
Cos de Crist. Aquesta ferma convicció lliga amb el lema d’enguany del
Dia del Seminari: «El Seminari, missió de tots».
La Història de la Salvació ens mostra com Déu ha escollit a infants i
adolescents per confiar-los una missió concreta; la seva edat no és
obstacle per a escoltar la seva veu i respondre generosament a la seva
crida.
Hem d'estar convençuts que és Déu qui tria i escull en qualsevol
etapa de la vida. D'aquí que no puguem obviar la feina amb tants
infants com s'acosten a les nostres parròquies amb el desig de conèixer
més a Jesús, podent oferir així el ministeri sacerdotal com una resposta
vàlida, com una llavor, per a la seva pròpia vida.
Els joves viuen en un món particularment canviant, amb nombrosos
reptes i valors a adquirir, així com dificultats a què enfrontar-se.
L’Església del nostre temps els ha d’escoltar, així com també crear
espais on se sentin protagonistes per desenvolupar totes les seves
capacitats. Els joves requereixen i necessiten acompanyament en el
procés del seu discerniment. És urgent acompanyar cada jove cap a
l'alegria de l'amor!
El nostre treball pastoral no és altre que el d’evangelitzar, mostrar
Crist a tots els homes i dones. Tots som enviats per Ell com a signe de
la seva presència permanent enmig del món.
En aquesta societat que ens ha tocat viure, el nostre exemple i
l’alegria han de ser motor eficaç que doni empenta cap endavant
l'impuls missioner tan remarcat pel Papa Francesc i la tasca vocacional
que a tots ens engresca.
Tots som responsables, de ser vehicle en mans de Déu perquè altres
puguin sentir, sense por a equivocar-se, la missió concreta que Déu ha
posat a les seves mans. No tinguem por, Déu seguirà enviant més

segadors perquè la pasturin segons el cor de Crist. «Preguem, doncs, a
l'amo dels sembrats que hi faci anar més segadors» (Mt 9,38).
Jordi Mondragon Bricullé

