Parròquia de Sant Vicenç Màrtir
INTENCIONS DE PREGÀRIA EN LES MISSES
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.
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.
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Dilluns dia 25.- ANUNCIACIÓ DEL SENYOR.
Vespre.- Encarnación Garcés, Encarnación Navarro y Encarnación
Fernández / Elvira Costa, espòs Enric Aymerich i Josep M.
Aymerich / Florentino Pérez Romero (6è. aniv.).

Diumenge III de Quaresma / C.

Dimarts dia 26.- Sant Brauli, bisbe.
Matí.- Missa.
Vespre.- Missa.

Sant Pau, a la segona lectura que avui es proclamarà (1Cor 10, 16.10-12), invita a saber llegir la història d’Israel, en clau d’exemple per
a nosaltres. Els nostres pares, en el desert, van rebre molts signes de la
tendresa de Déu i, malgrat tot, no tots foren agradables a Déu, perquè
feren el mal i foren idòlatres.
La conseqüència és evident: Vigileu! no fos cas que acabéssiu
malament com ells. És una advertència que està en sintonia amb les
paraules de Jesús que avui també escoltarem a l’Evangeli: “Si no us
convertiu, tots acabareu igual”.
És un avís per als qui van refiats, per als qui no s’adonen de la
importància del moment present, per als qui no tenen escrúpols a l’hora
d’actuar i tant se’ls en dona tot...
Buscant aplicacions concretes, potser cal revisar-nos si la nostra fe
ens porta a viure “refiats” o, ben al contrari, “desvetllats” i atents per
agradar Déu amb la nostra conducta.
I ¿quan vivim “refiats”, en el pitjor sentit de la paraula? Quan vivim
un relaxament de la vida cristiana: “Tot m’és igual, no cal pregar, no visc
les exigències de la fe, de l’amor... no vetllo per mantenir-me agradable
a Déu, no escolto Déu que em parla...” O també quan em “refio” de
l’amor de Déu que tranquil·litza la meva consciència en comptes de
moure’m a la conversió a Ell.
En ple camí cap a la Pasqua, gran moment de renovació de la nostra
fe, hem de ser lúcids per a captar els avisos del Senyor perquè “qui es
pensi estar dret, que miri de no caure”. La Quaresma denuncia les
nostres falses seguretats, ens invita a tocar més de peus a terra i a no

Dimecres dia 27.- Sant Alexandre i Santa Lídia, màrtirs.
Matí.- Missa.
Vespre.- Missa amb Vespres.
Dijous dia 28.- Sant Doroteu, abat.
Matí.- Missa.
Vespre.- Missa.
Divendres dia 29.- Santa Beatriu de Silva, religiosa.
Matí.- Missa.
Vespre.- Missa.
Dissabte dia 30.- Sant Règul, bisbe.
Matí.- No hi ha missa.
Vespre (festiva).- Carlos Valls.
Joan Costa Ubach.
Diumenge dia 31.- QUART DIUMENGE DE QUARESMA.
9h.- Miquel Via i esposa Dolors / Joan Saperas i esposa Benita.
Esposos Joan Bosch i Marcel·lina Costa.
Joan Roig Pañella i Remei Casasampera Ferrés.
12:30h.- Jaume Sàbat, Leonor Font i fill Lluís.
Fidels difunts.
11h matí a Sant Roc.- Per la Feligresia.
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LA LLIÇÓ DE LA HISTÒRIA

deixar de conreuar la nostra vida, per tal que doni el fruit que Déu hi
espera trobar. Com l’home de la figuera de l’Evangeli d’avui, ens cal dir:

“Senyor, no talleu la figuera, aquest any. Cavaré la terra i la femaré, a
veure si fa fruit d’ara endavant”.
Mn. Anton Roca

 TAULA RODONA: LA MORT, L’ÚLTIM TABÚ
Divendres dia 5 d’abril a les 19:30 a la sala Xica de La
Vicentina, tres germans Morlans especialistes en el tema per
diversos motius, dissertaran sobre L’últim tabú, la mort.
El Dr. Màrius Morlans expert en bioètica, el Dr. Germà Morlans
responsable de cures pal·liatives a l’Hospital General de Granollers
i el Dr. Xavier Morlans professor de
la Facultat de Teologia de Catalunya,
afronten en una interessant taula
rodona el tema de la mort.
El nostre Arxiprestat, amb motiu de la
Quaresma,
organitza
aquesta
xerrada, oberta a tothom, per a
fomentar la reflexió i el diàleg. El tema
de la mort i com afrontar-la sempre és
actualitat encara que sovint és silenciat i vist com un gran tabú.
Us invitem a participar-hi i us demanem que doneu a conèixer als
vostres amics aquesta interessant taula rodona.
 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. i avui
diumenge, dia 24, i 31 de març a les 6 de la tarda.
 RECORDEU...
o RECÉS A VALLIRANA, dia 7 abril: Amb autocar a ¾ de 5 de
la tarda a La Vailet. Apunteu-vos-hi (4 €)
o REUNIÓ INFORMATIVA (Agència Ruth Travel) SOBRE EL
VIATGE A LONDRES:
Dilluns, dia 1 d’abril a les 7 vespre al Casal. Obert a tothom.

 CONSELL PASTORAL: Divendres vinent, a les 21h.
 “24 HORES AMB EL SENYOR”: DISSABTE VINENT
A LA PARRÒQUIA DE SANT JOSEP
Seguint la voluntat del Papa Francesc, dissabte, dia 30 de març,
obrirem el temple de Can Ros tot el dia (de 2/4 de 10 fins a la missa
vespretina), per donar l’oportunitat de dedicar un temps per al
Senyor, amb la pregària, la lloança i la possibilitat de rebre el
sagrament de la Penitència (durant el matí).

EL PERDÓ
La paraula perdó té molta connexió amb la paraula amor, no només
perquè no hi pot haver amor sense perdó ni perdó sense amor, sinó
també perquè són paraules que amaguen un parany, paraules que en la
vida quotidiana usem de vegades de manera enganyosa.
Potser l’exemple més clar el trobem en una coneguda expressió que
s’utilitza sovint: “Perdono, però no oblido”. La veritat és que, si no oblido,
no perdono. Si dic que “perdono, però no oblido”, estic enganyant els
altres i m’estic enganyant a mi mateix.
Més paranys. També resulten contradictòries algunes excuses que
posem per justificar el fet que en alguns casos ens costi perdonar: “És
que me l’ha fet molt grossa”. Si no me l’hagués fet grossa, no caldria
perdonar. Només hi pot haver perdó quan hi ha motius per no perdonar.
En això rau la dificultat i alhora la grandesa del perdó.
I és que hi ha diferents maneres de reaccionar quan hem patit alguna
mena d’agressió o d’ofensa: la venjança, l’odi, el ressentiment... Cap
d’aquestes respostes no guareix la ferida provocada per l’agressió. Al
contrari, la fan encara més gran i més duradora. Només el perdó guareix,
allibera i sana, tant a la persona ofesa com a la que ha ofès.
El perdó és en el cor de la fe i en el cor de la Quaresma: perdonar al
germà i ser perdonat per Déu. “Perdona’ns com nosaltres perdonem”.
Com a cristià estic obligat a perdonar no una ni set vegades, sinó setanta
vegades set, i ho haig de fer perquè estic convençut que Déu tampoc no
posa límits a perdonar-me.
Ara bé, una cosa és que hagi de perdonar i una ben diferent és que
de vegades em costi fer-ho, que en alguns casos em senti incapaç de fer
aquest pas. Llavors disposo del do de la pregària. Pregar per les persones
que m’han ofès em pot ajudar a perdonar. Com em pot ajudar el fet de
demanar a Déu que m’ajudi a arribar on jo tot sol no soc capaç d’arribar.
Joan Ferrés i Prats

