Parròquia de Sant Vicenç Màrtir
INTENCIONS DE PREGÀRIA EN LES MISSES
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.
Dilluns dia 8.- Sant Joan d’Organyà, monjo.
Vespre.- Família Prat Salvans.
Dimarts dia 9.- Santa Maria de Cleofàs, parenta de la Verge Maria.
Matí.- Esposos Ton i Núria.
Vespre.- Francesc Ribas i Montserrat Martí.
Teresina Vilaplana.
Dimecres dia 10.- Sant Dimes, el bon lladre.
Matí.- Missa.
Vespre.- Missa amb vespres.
Francesc Ribas Badosa (4t. aniversari).
Dijous dia 11.- Sant Estanislau, bisbe de Cracòvia i màrtir.
Matí.- Anna i Isidre.
Vespre.- Missa.
Divendres dia 12.- Sant Juli I, papa / Sant Damià, bisbe.
Matí.- Missa.
Vespre.- Lola Duran i Lola Casas (sant).
Dissabte dia 13.- Sant Hermenegild, príncep i màrtir.
Matí.- No hi ha missa.
Vespre (festiva).- Engràcia Sagristà Prats.
Diumenge dia 14.- DIUMENGE DE RAMS.
9h.- Família Planas-Tuset.
12:30h.- Pel poble.
11h matí a Sant Roc.- Per la Feligresia.
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DEIXEU-VOS PRENDRE PER CRIST
Ens fa bé sentir el testimoni vibrant de Sant Pau en la segona lectura
(Fl 3, 8-14) d’aquest diumenge 5è. de Quaresma: Guanyar Crist i veure’s
incorporat a Ell és la cosa més gran que li ha pogut passar. Tot és poc
comparat amb el valor de “conèixer Crist i experimentar el poder de la

seva resurrecció, compartir la seva passió i configurar-me a la seva mort,
per poder arribar finalment a ressuscitar d’entre els morts”.
El desig de l’Apòstol ens ajuda a situar-nos correctament davant les
celebracions que s’acosten. No ens situem davant Crist i el seu misteri
pasqual com espectadors. No n’hi ha prou amb valorar i reconèixer, des
de fora, la seva obra. Cal compartir la seva passió i configurar-se a la
seva mort per arribar finalment a ressuscitar d’entre els morts... Cal,
doncs, una comunió profunda amb Ell.
El testimoni de Pau és el d’aquell que ha estat pres per Crist i per això
també podrà dir: “No sóc jo qui visc; és Crist que viu en mi”. Aconseguir
que Crist visqui per la fe en els nostres cors és la fita de la vida cristiana
i és el que volem assolir amb la celebració de la seva Pasqua. Això no és
una passió inútil, ja que no és només un assumpte nostre. Déu s’ha
interessat -Ell el primer- per nosaltres. Crist s’ha apoderat de nosaltres,
i és des d’aquesta joiosa experiència que nosaltres correm amb
l’esperança d’apoderar-nos d’aquella plenitud que busquem.
El testimoni de Pau ens fa veure la vida com una realitat molt
dinàmica. Res de ser passius. Res d’estar aturats. La vida és presentada
com una cursa que cal córrer, i no pas sense nord. “Llançar-me tot jo

cap allò que tinc al davant..., oblidant-me dels avantatges que he deixat
enrera,... per guanyar el premi de la cursa que Déu ha convocat allà dalt

en Jesucrist”. Ell ens va al davant, certament, i sense Ell no correríem.
Però no serà Pasqua en nosaltres si no ens posem a córrer darrera d’Ell...


Mn. Anton Roca

 ESPAI DE PREGÀRIA: AQUEST SEGON DILLUNS DE MES
A ¼ de 8: Exposició del Santíssim amb pregària per a viure amb
intensitat espiritual la Setmana Santa.
AVUI FA 45 ANYS: 7 D’ABRIL DE 1974

 PREGÀRIA JOVE
Avui diumenge, a les 19 hores, a la capella del Santíssim. Amb la
proximitat de la Setmana Santa farem el Viacrucis adaptat pels joves.
 DIUMENGE VINENT, DIUMENGE DE RAMS:
Amb aquesta solemnitat comença la gran Setmana de la celebració
de la Pasqua. Liúrgicament se l’anomena Diumenge de Rams o
Diumenge de la Passió. De Rams perquè commemorem l’entrada de
Jesús a Jerusalem, per a dur-hi a terme la nostra redempció. També
en diem diumenge de la Passió, donat que és el diumenge on en
l’Evangeli se’ns proclama el relat de la Passió del Senyor. No oblidem
que els rams de festa indiquen també el martiri d’aquell que puja a
Jerusalem per a donar-hi la vida.
BENEDICCIÓ DE RAMS, PROCESSÓ I MISSA:
•

•

DISSABTE DE RAMS (13 d’abril), a la plaça de la Creu,
a les 19:15h: Benedicció de Rams i Pocessó pel carrer
Nou fins a l’Església on continuarà la celebració de la missa,
a les 20:00h.
DIUMENGE, 14 D’ABRIL, A LES 12:30h: BENEDICCIÓ
DE RAMS, que tindrà lloc a la PLAÇA DE L’ESGLÉSIA.
Després, entrada al temple en processó i Missa.

 CELEBRACIÓ COMUNITÀRIA DE LA PENITÈNCIA:
• DIJOUS VINENT, DIA 11, A LES 20:30 HORES.
• A St. Antoni de Pàdua: dimecres, dia 10, a les 21h.
En el sagrament del Perdó volem ser amb Pere, plorant els pecats, i
amb el Fill pròdig, rebent l’abraçada del Pare i la mirada
misericordiosa de Jesús.
 PROGRAMES DE SETMANA SANTA: Avui es reparteixen en full a
part els Programes de la Setmana Santa. A part del horaris d’aquests
dies, hi trobareu unes breus explicacions sobre el sentit de cada
celebració.

En la veïna població de Sant Boi de Llobregat, en la parròquia de
Sant Baldiri, el llavors arquebisbe de Barcelona, Cardenal Dr. Narcís
Jubany s’hi feia present per ordenar de prevere un jove diaca, fill de
Corbera, de 26 anys. Era a mi qui l’Església cridava a servir-la en el
ministeri del presbiterat. Juntament amb mi un altre jove, fill de Sant
Vicenç i veí de Corbera i bon amic meu, rebia el diaconat... era en
Josep M Fisa i Bosch.
Començava un camí a Sant Boi que ha anat fent un recorregut, fins
el dia d’avui, de 45 anys passant per un munt de parròquies: de vicari
a Santa Perpètua, Polinyà i després Sant Pere de Rubí. Al cap de 2
anys de vicari de Rubí, en aquesta mateixa ciutat vaig ser rector de
Santa Maria, una parròquia tot just acabada d’estrenar. Al cap de 5
anys vaig ser nomenat rector de Sta. Maria de Piera, i també arxiprest.
Al cap de poc més de 6 anys, a inicis del 1991, vaig ser traslladat a
Sant Just Desvern on hi vaig ser 16 anys i mig. Allí vaig exercir també
d’arxiprest i més tard, el 2004, tot just estrenada la nova diòcesi de
Sant Feliu de Llobregat vaig ser nomenat pel bisbe Agustí Cortés
Soriano, Vicari episcopal de la Vicaria anomenada del Llobregat,
exercint aquest càrrec diocesà per espai de 10 anys. Després se’m
donà una altra responsabilitat diocesana: Delegat episcopal de Càritas
diocesana, responsabilitat que exerceixo fins el dia d’avui. El 2007 sóc
nomenat rector de Sant Llorenç (la Catedral) de Sant Feliu de
Llobregat. Al cap de dos anys rector de St. Mateu de Vallirana i estant
allí m’arribà el nomenament de rector de Sant Joan d’Olesa de
Bonesvalls, càrrec que vaig compartir amb el de rector de Vallirana.
Finalment, a la tardor del 2015 vaig venir a Sant Vicenç màrtir, i, a
més, se’m nomenà arxiprest, i al cap d’un any se m’afegia la
responsabilitat de rector de Sant Josep de Sant Vicenç dels Horts.
Aquesta llarga llista pot resultar poc interessant i avorrir a més
d’un. Tampoc no m’és motiu d’orgull... A mi m’és ocasió de donar
gràcies a Déu, demanar perdó per les vegades que no he sabut estar
a l’alçada del meu ministeri, i demanar que perseveri en mi la gràcia
que vaig rebre per la imposició de les mans aquell 7 d’abril. I oferirme novament, per si encara pot ser útil el meu ministeri entre
vosaltres. Gràcies i pregueu per mi.

Mn. Anton Roca i Roig

