Parròquia de Sant Vicenç Màrtir
INTENCIONS DE PREGÀRIA EN LES MISSES
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.
Elvira Graells (6è. aniversari) i Antoni Castells ( 10è. aniversari)
11h matí a Sant Roc.- Per la Feligresia.
Dilluns dia 1.- Sant Venanci, bisbe i màrtir.
Vespre.- Missa.
Dimarts dia 2.- Sant Francesc de Pàola, ermità i fundador.
Matí.- Enric Perals Aymerich.
Vespre.- Francesc Esteve (sant) i esposa Lola Duran.
Dimecres dia 3.- Sant Nicetas, abat.
Matí.- Missa.
Vespre.- Missa amb vespres / Acció de gràcies Mare de Déu de Montserrat
Dijous dia 4.- Sant Plató, abat.
Matí.- Missa.
Vespre.- Missa.
Divendres dia 5.- Sant Vicenç Ferrer, prevere dominicà.
Matí.- Missa.
Vespre.- Rafael Toro Llama (missa funeral).
Dissabte dia 6.- Sant Marcel·lí, màrtir / Sant Guillem, abat.
Matí.- No hi ha missa.
Vespre (festiva).- Família Torredemer – Roig.
Anna Ferrés (6è. aniversari) i pares.
Cisco Marco Nicolau.
Diumenge dia 7.- V DIUMENGE DE QUARESMA.
9h.- Maria Poch i espòs Joan i fill Joan / Manuel Clajer i esposa Inès.
Josep Martí Solanes Yherla (5è. aniversari).
12:30h.- Víctor Hernando i Jaume Mompart / Francesc Munné Rigol.
Agustí Castells i Montserrat Roca.
Acció de gràcies 45è. aniversari ordenació presbiteral.
11h matí a Sant Roc.- Per la Feligresia.
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RECONCILIEU-VOS AMB DÉU
La segona lectura d’aquest diumenge (2C 5, 17-21) ens posa davant
d’un tema central de la Quaresma i particularment de Sant Pau: la
reconciliació amb Déu que ens ha guanyat Jesucrist.
L’Apòstol contempla l’obra de Déu, que podríem resumir en la Pasqua
de Crist. Per la mort i resurrecció de Crist ha començat un món nou i els
qui viuen en Crist són una creació nova.
La novetat de la vida cristiana no és fruit de la nostra voluntat: ve de
Crist que refà una relació que el pecat havia trencat. El Pare ha
reconciliat el món amb Ell mateix per la mort i resurrecció del seu Fill. El
camí és obert perquè nosaltres busquem aquesta reconciliació. És el camí
de retorn que fa el fill pròdig.
Hauríem de saber apreciar i viure el goig de la reconciliació! I només
així podrem ser després ambaixadors del missatge de la reconciliació.
Aquest goig de la reconciliació queda fortament ressaltat en l’evangeli
d’avui: El pare de la paràbola acull i prepara una gran festa al fill
recobrat. Però perquè això sigui possible el fill pròdig ha de tornar a casa
del pare i reconciliar-se amb ell.
Els cristians d’avui hem de sentir com una veritable bona notícia la
reconciliació amb Déu. Sovint no vivim prou reconciliats, no tenim la pau
interior, fruit de la reconciliació. La pau amb Déu, amb nosaltres
mateixos, amb els altres... semblen una utopia i, malgrat tot, Déu
l’ofereix en el seu Fill. El sagrament de la Penitència ens fa viure els fruits
de la reconciliació obrada per Crist: el perdó dels pecats. Sovint ens
entrebanquem en la dificultat de confessar les faltes i passem per alt el

do meravellós de la Pasqua que se’ns dóna en aquest sagrament: el
perdó i la pau a tots els qui, com el fill pròdig, fan un camí de retorn,
buscant el perdó i l’abraçada del Pare.
Mn. Anton Roca

 VIACRUCIS: Aquest diumenge a les 6 tarda. Divendres vinent,
per raó de la conferència a La Vicentina, no hi ha Viacrucis.
 GRUP DE LITÚRGIA: DIMECRES, DIA 3, A LES 21H
Demanem d’una manera especial l’assistència dels lectors dels dies
de Setmana Santa, per tal de poder preparar bé les celebracions
d’aquests dies.
 AQUEST DILLUNS, DIA 1, A LES 7 TARDA, AL CASAL
Informació de l’Agència Ruth Travel sobre el viatge d’estiu a
Londres (del 26 al 31 d’agost). ENTRADA LLIURE!
 DIVENDRES VINENT, DIA 5, A LES 19:30h. A SALA XICA
DE LA VICENTINA: L’ÚLTIM TABÚ, LA MORT
“Ah! Jo per parlar de la mort no hi vaig!” És la primera reacció…
Després hi vaig pensant: per què no en podem parlar serenament?
Per què és un tabú? Com afrontaràs la mort d’un familiar i la teva
pròpia? Què explicaràs a un nen o a un jove? Per què amagaràs
aquesta realitat? Parlem-ne serenament.
Un metge, un capellà, un biòleg, germans, des de les seves
diverses perspectives, donaran el seu punt de vista. Participem-hi:
ENTRADA LLIURE
 DIUMENGE VINENT A LA TARDA: RECÉS A VALLIRANA
HORARI:
5,30 h: Inici al col·legi Verge del Roser (Dominiques). Meditació a
càrrec del bisbe d’Urgell, l’Arquebisbe Joan Enric Vives. El moment
que estem vivint a la llum del relat dels deixebles d’Emmaús: “Del
desconcert a la joia de la fe”.
6,30 h: Reflexió i pregària personal.
7,15 h: Pregària de Vespres i final amb ressopó.
Els qui van amb autocar, sortida de La Vailet a ¾ de 5 de la tarda.

 DISSABTE, DIA 6, A LES 16,30H: REUNIÓ DE PARES DE
SEGON CURS DE CATEQUESI, AL CASAL PARROQUIAL
 26a TROBADA ESCOLANS
Tindrà lloc Dissabte vinent, 6 d’abril, al Seminari Conciliar, amb el
lema «Farem junts el camí», recordant els primers passos de la
vida pública de Jesús, des de la crida dels primers deixebles,
passant per les temptacions de Jesús pel desert i les primeres
predicacions, acabant el matí simulant el Sermó de la Muntanya.
L’escolania de la nostra parròquia hi participarà!

CANÇÓ MARINERA
M’ha fet il·lusió ensopegar amb uns versos que m’havien fascinat
quan era jove i que havia oblidat del tot. Els va escriure el poeta castellà
León Felipe, que va viure molts anys exiliat a Mèxic. El poema es titula
Canción marinera. Fa molts anys el va convertir en una cançó el
cantautor extremeny Luis Pastor.
El poema fa així: “Todos somos marineros/ que saben bien navegar./
Todos somos capitanes,/ capitanes en la mar./ Todos somos capitanes/
y la diferencia está/ sólo en el barco en que vamos/ sobre las aguas del
mar”.
Són metàfores molt potents i suggeridores, també per a nosaltres
com a cristians. Viure és com navegar per un oceà. Tots tenim el nostre
propi vaixell, del que Déu ens ha fet alhora mariners i capitans. Nosaltres
el conduïm i decidim en quina direcció el fem anar. Aquí hi ha una crida
a un primer nivell de meditació: Estic fent camí? Tinc clar el destí o vaig
fent tombs? Cap a quin port em dirigeixo? Estic encertant el camí?
La segona part del poema és encara més intensa. Fa així: “Marinero,
marinero,/ marinero, capitán,/ que llevas un barco humilde/ sobre las
aguas del mar./ Marinero, capitán.../ no te asuste naufragar,/ que el
tesoro que buscamos, capitán,/ no está en el seno del puerto,/ sino en
el fondo del mar”.
Són uns versos amb una forta ressonància pasqual. Em passo la vida
cercant un tresor, i resulta dur descobrir que cal naufragar per trobar-lo.
No és estrany que em facin por els naufragis. També li feien por a Jesús.
Però només el naufragi em permet accedir al fons del mar, on hi ha
dipositats els tresors. No trobaré mai cap tresor si em quedo a port.
Només puc arribar a la Pasqua acceptant el naufragi de la creu.
Joan Ferrés i Prats

