Parròquia de Sant Vicenç Màrtir
INTENCIONS DE PREGÀRIA EN LES MISSES
Dissabte dia 20.- DISSABTE SANT.
Vespre (festiva).- 22h.: SOLEMNE VETLLA PASQUAL
Família Reverter – Margarit.
Joan Font i Montserrat Mèlich.
Acció de gràcies 59è. aniv. casament Jordi Planas i Montserrat Tuset.
Plàcid Tres i Dolores Ferrés.
Lluís Bosch i Francisca Vendrell.
Difunts família Zapata Martínez.
Diumenge dia 21.- DIUMENGE DE PASQUA DE RESURRECCIÓ.
9h.- Missa.
12:30h.- Antonio Pastor i Margarita Mayor.
11h matí a Sant Roc.- Per la Feligresia.
Dilluns dia 22.- DILLUNS DE PASQUA. Sant Luci I, papa.
Vespre.- Família Martí-Tuset.
Dimarts dia 23.- SANT JORDI, patró de Catalunya.
Matí.- Missa.
Vespre.- Jordi Parellada Gimènez (20è. aniversari).
Dimecres dia 24. Sant Fidel de Sigmaringen, missioner i màrtir.
Matí.- Missa.
Vespre.- Missa.
Dijous dia 25.- Sant Marc evangelista.
Matí.- Missa.
Vespre.- Antonio Vendrell Mallol.
Divendres dia 26.- Sant Isidor de Sevilla, bisbe i doctor de l’Església.
Matí.- Missa.
Vespre.- Missa.
Dissabte dia 27.- MARE DE DÉU DE MONTSERRAT.
Matí, a les 12 h: Missa per l’Esplai Montserrat.
Missa vespertina (festiva) a les 20 h.Montserrat Roig i espòs Joan.
Montserrat Martí Alabart.
Famílies Font-Sagristà i Ferrés-Biscarri.
Joan Marcè Rigol (intencions de la família).
Josep Torralba Orleans (4t. aniversari) i família.
Diumenge dia 28.- DIUMENGE II DE PASQUA. Sant Crist de Piera.
9h.- Miquel Via i esposa Dolors / Joan Saperas i esposa Benita.
12:30h.- Isidre Prats / Família Giralt-Martí.
11h matí a Sant Roc.- Per la Feligresia.
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AL.LELUIA A JESÚS RESSUSCITAT!
Divendres Sant, a la tarda, un aire especial corre pels carrers de Sant
Vicenç. Gent que anava i venia, actors de l’auto sacramental ficant-se a
l’església, depressa i corrents, gent fent cúa per entrar a l’espectacle... De
fons, el so del toc de tambors i la gralla dels Armats que anaven fent la ronda
pels carrers i places del nostre poble. Alhora, les bandes de música
s’esforçaven per deixar-se sentir en aquella tarda de Divendres Sant. Els
Portants del Sant Crist començaren de bon matí la seva presència activa en
la Setmana Santa de Sant Vicenç: protagonistes en el Viacrucis pels carrers
del poble: camí silenciós, cant fervorós, meditant sobre els últims passos del
camí de Jesús i els passos dels seus seguidors avui. La Creu alçada pels
Portants sobresurt sempre: en el Viacrucis del matí i i en la Processó del
vespre.
L’ambient de Divendres Sant s’accentua principalment entorn de la
Processó, a partir de 2/4 de nou del vespre: els misteris fan la seva entrada
a l’església, ja a punt per rebre’ls. Els actors de l’autocacramental reben les
felicitacions i alhora es posen a punt per encapçalar la Processó, després
dels estaferms i escolania. Van entrant al temple tots els participants: homes
i dones, joves i grans, la majoria lluïnt les cucurulles per preservar la seva
identitat. Uns, tirant del carro, d’altres acompanyany amb ciris, d’altres
organitzant la processó... Pels altaveus petites explicacions de cada misteri,
entre la història i la poesia... I és que la representació de la desfilada esdevé
una veritable catequesi sobre la Passió i mort del Senyor. Em vaig fixar amb
tants detalls sobre els objectes que portaven els penitents: tots parlen de la
Passió, i les creus, i les cadenes i peus descalços... Davant la Passió de Crist
i els seus diferents “passos”, tot parla de penitència, que és el nom de la

Processó. I el silenci que travessa tot el seu recorregut és el resultat d’un
espectacle colpidor que deixa sense paraules. Impacten les escenes de la
Passió i impacta la resposta d’aquells penitents que ens representen a tots.
I impacta l’Al·leluia de la fe i el record del manament de l’amor de Jesús
ressuscitat com a final de l’Auto sacramental, i el final de la Processó amb el
Sant Sepulcre on Jesús resta postrat en la mort però el palmó alçat augura
la victoria del ressuscitat. Bona Pasqua, Al·leluia!

 SOLEMNE DEDICACIÓ DE L’ESGLÉSIA DE SANT JOSEP
Diumenge vinent, dia 28, a les 11 del matí. Presidirà Mons. Agustí
Cortés, bisbe de la nostra Diòcesi. Tots hi sou convidats!

Mn. Anton Roca

 LÍMIT PRIMER PAGAMENT DEL VIATGE A LONDRES,
OXFORD I CANTERBURY
El dia 23 acaba el termini. Recordeu-ho tots els qui us vulgueu
afegir a aquest viatge de la parròquia, a través de Ruth Travel.

 SORTIDA DE CAP DE SETMANA 40è ANIVERSARI ESPLAI
El proper cap de setmana, 27 i 28 d’Abril, amb motiu de la
celebració del 40è aniversari del Centre d’Esplai Flor de Neu,
monitors/-es i famílies ho celebraran tot compartint les activitats
planificades, a la Casa de Colònies “El Corral del Mataró”, a
Arbúcies. Els hi desitgem una bona convivència, tot gaudint de la
natura i de la germanor fraterna.
 VETLLA DE MONTSERRAT
Tindrà lloc a la Basílica del Monestir de Montsserrat, divendres
vinent, 26 d’abril. Enguany, sota el lema «A les vostres mans». A
les 21 hores començarà la prevetlla i a les 22 hores pròpiament la
vetlla de pregària. Una bona manera per aplegar-se als peus de la
Mare de Déu, joves i grans, en un ambient festiu i de pregària.
 ENS HAN DEIXAT
. Isabel Castañer Bordas, de 85 anys, que morí el passat dia 15
d’abril. També Jordi Hernández Roldán, que morí, víctima
d’accident, el passat dia 13, a l’edat de 34 anys. Descansin en pau.
 FESTA A L’ESPLAI MONTSERRAT
Dissabte vinent, dia 27, l’Esplai Montserrat celebra la seva patrona.
La celebració de la missa serà a les 12 del migdia, amb ofrena floral
a la Moreneta. Després una bona colla participaran en un dinar de
germanor al restaurant El Lladoner, de Vallirana.
 SORTIDA ARXIPRESTAL, DIMECRES, 1 DE MAIG.
Queda aquesta setmana per apuntar-se. Preu: 45 € (inclòs:
esmorzar, dinar, viatge i entrades). Pagueu els qui encara no ho
heu fet.

 CONSELL PASTORAL ARXIPRESTAL:
Dimarts vinent, dia 23, a les 9 del vespre. Preparar sortida
arxiprestal.

EL PLOR I LA LLUM
Vaig parlar fa unes setmanes del poeta castellà León Felipe. No me’n
puc estar de compartir amb vosaltres uns altres versos d’aquest poeta
que aquestes setmanes de Quaresma m’han estat ajudant a entendre i
a viure amb més sentit i amb més intensitat el misteri pasqual.
En el conjunt de la seva obra poètica León Felipe va parlar sovint de
la relació dialèctica entre el plor i la llum. La presa de consciència que
“tus ojos son las fuentes/ del llanto y de la luz” va portar León Felipe a
establir entre el plor i la llum una relació de fortes ressonàncies
bíbliques: “Ganarás el pan con el sudor de tu frente y la luz con el dolor
de tus ojos”.
León Felipe tenia clar que a hores d’ara vivim en el plor, però que el
nostre destí és la Llum: “Lo primero fue el llanto/ y estamos en el llanto./
Porque aún no ha dicho el Verbo:/ «Que el llanto se haga luz»”.
Tot i l’esperança de la llum, les situacions de plor, de dolor, ens
desesperen. León Felipe, com Job i Jesús, es rebel·lava davant d’elles.
“¿Para qué sirve el llanto?/ Si no es para comprarte la luz,/ ¿para qué
sirve el llanto?”. “Tuya es la luz,/ ¡pero el llanto es mío!/ ¡Yo puedo
gritar,/ yo puedo llorar,/ yo puedo ofrecer mi llanto,/ todo mi llanto,/ por
la luz,/ por una gota de luz!”
Avui, diumenge de Pasqua, celebrem la Llum, però som conscients
que només hi hem pogut arribar a través del plor: “Solamente nos
salvarán las lágrimas”. I en un altre moment: “Toda la luz de la tierra la
verá un día el hombre por la ventana de una lágrima”.
Passada la Pasqua, seguirem en la vall de llàgrimes fins que arribem
a la Pasqua definitiva: “Luz, cuando mis lágrimas te alcancen, la función
de mis ojos ya no será llorar, sino ver”.
Joan Ferrés i Prats

