Parròquia de Sant Vicenç Màrtir
INTENCIONS DE PREGÀRIA EN LES MISSES
Dissabte dia 15.- Sant Maria Miquela del Santíssim Sagrament, verge
fund.
Matí.-No hi ha missa.
Vespre (festiva).- Jaume Margarit-Rosa Casas / Carles Valls Nolla.
Difunts família Belmonte.
Lluís Parellada i esposa Marta i fill Isidre (36è. aniv.)
Diumenge dia 16.- SANTÍSSIMA TRINITAT.
9h.-Antoni Sanromà Parellada / Antònia Lucas.
Josep Mª Aymerich Costa.
12:30h.-Avis Castells Roca i Font Mèlich.
11h matí a Sant Roc.- Per la Feligresia.
Dilluns dia 17.- Sant Gregori Barbarigo, bisbe.
Vespre.- Acció de gràcies a Sant Honorat / Josep Mª Sanglas Casas.
Dimarts dia18.- Santa Marina, verge i màrtir.
Matí.-Jaume Presas Gil.
Vespre.-Anicet Canamasas (1r. aniversari).
Dimecres dia19.-Sant Romuald, abat i fundador dels camaldulencs.
Matí.- Intenció particular
Vespre.- Juan, Maria y Marina Puglla. Jorge Montaño. Ercilia, Filberto y
Ramiro.
Dijous dia20.- Santa Florentina, monja benedictina.
Matí.- Esposos Joan i Teresa.
Vespre.-Antonio Pastor i Margarita Mayor.
Antònia Fons Ballester (1r. aniversari).
Florentina Parés Monmany.
Divendres dia21.-Sant Lluís Gonzaga, religiós jesuïta.
Matí.- Just Amigó, Rudolf i Agustí Parera.
Vespre.- Lluïssa Busquet i espòs Pere i fill Lluís.
Lluís Bosch Vendrell i fill Lluís (sant) / Lluís Costa Colomé.
Dissabte dia22.- Sant Paulí de Nola, bisbe.
Matí.-No hi ha missa.
Vespre (festiva).- Joan Torredemer i esposa Montserrat.
Família Martí-Tuset / Juanita Puigdomènech (16è.
aniv).
Josep Mª Sanglas.
Joan Marcè Rigol i intenció de la família.
Magdalena Marcè Prats (8è. aniversari) i pares.
Diumenge dia 23.- SANTÍSSIM COS I SANG DE CRIST.
9h.- Maria Poch (10è. aniversari) i espòs Joan i fill Joan Mèlich.
12:30h.-Difunts Font-Pastor / Esposos Francesc Folqué i Concepció
Nicolau.
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DECLARACIÓ DE RENDA:
MARCAR AMB UNA “X” ALHORA LES CASELLES
PER A L’ESGLÉSIA CATÒLICA I PER A
FINALITATS SOCIALS
Altra vegada som en temps de fer la Declaració de Renda, i altra
vegada, des de l’Església, se’ns recorda l’oportunitat de donar una
petita part dels nostres impostos a l’Església Catòlica. L’Església ja no
la finança l’Estat; s’autofinança. L’Estat és un mer intermediari, perquè,
si li posem la X en la declaració, estem dient-li que volem que una
petitíssima proporció dels nostres impostos vagi a l’Església perquè els
destini a les seves necessitats: de personal, d’activitats pastorals,
d’exercici de la caritat… Revisem, doncs, a l’hora de lliurar la nostra
Declaració si, segons la nostra voluntat, hem marcat amb la X la casella
destinada al finançament de l’Església Catòlica.
Però cal recordar que és millor marcar també la casella que indica
per a finalitats socials. Marcar les dues opcions al mateix temps no
representa cap cost afegit. Fent-ho així els contribuents estan indicant
a Hisenda la seva voluntat explícita de destinar, sense cap cost afegit,
una part del seu IRPF a ambdues opcions: al sosteniment econòmic de
l’Església i a altres fins d’interès social. Significa que optant per aquesta
modalitat podem duplicar el nostre compromís “per tants”. En marcar
les dues caselles assumim de manera activa un compromís doble, ja
que no sols contribuïm a sostenir la missió pastoral de l’Església, sinó
que estem enfortint simultàniament l’acció activa contra la pobresa i la

precarietat social que realitzen organitzacions d’identitat eclesial
inequívoca, com Càritas o Mans Unides, que reben cada any una part
important dels fons de l’IRPF recaptats a través de la casella d’“altres
fins d’interès social”.
De nosaltres depèn. Sense que ens costi res i amb un sol gest,
podem multiplicar per dos la nostra col.laboració: amb la missió de
l’Església i amb l’opció preferencial pels pobres que el conjunt de la
comunitat cristiana desenvolupa a través de la feina modèlica de les
organitzacions d’acció social vinculades a l’Església.
Mn. Anton Roca

ACTIVITATS
 DIUMENGE VINENT, FESTA DEL CORPUS
A la missa de les 12,30h, presència dels nens i nenes de Primera
Comunió. Després de la Comunió, pregària d’acció de gràcies i
d’adoració. Processó dels infants acompanyant el Santíssim
Sagramentper l’interior del temple, pel passadís central. S’acabarà amb
la benedicció eucarística. Demanem la participació dels fidels en
aquesta missa.
 COL·LECTA DE CÀRITAS I CORPUS
La col·lecta de Corpus sempre es fa per ajudar Càritas, i això per
expressar que caritat i Eucaristia no es poden separar: els qui
compartim el pa sagrat també hem de compartir el pa i la vida amb els
nostres germans. Celebrar l’Eucaristia és celebrar l’amor de Déu, i això
ens compromet a estimar amb fets i de veritat. Acollir el Crist en
l’Eucaristia ens porta a acollir Crist en el germà. La col·lecta d’aquest
diumenge és ben significativa i ben compromesa.
 BAPTISME, AVUI DIUMENGE
Rep el sagrament de la vida cristiana la nena Nora Camps Avesté. La
felicitem i preguem per ella i la seva familia.
 LA PEREGRINACIÓ A LOURDES, UNA GRAN ACTIVITAT!
Més de 40 persones participaran des de la Delegació de Sant Vicenç en
la Peregrinació diocesana a Lourdes. N’estem ben contents del servei
que ofereix: vivència espiritual de fe i de caritat entorn de Maria i el seu
fill Jesús. Celebracions vives i participades. Proximitat, acollida i servei
concret als malalts. Ocasió de convivencia fraternal… Aprofitem-ho!
Què més volem?

 GRÀCIES! Mn. Anton agraeix totes les mostres d’afecte que rebé en el
dia del seu sant. Gràcies per la vostra estima i continuem pregant els
uns pels altres.
 CASAL D’ESTIU I COLÒNIES/CAMPAMENTS
El nostre Esplai Flor de Neu, es prepara, un any més per viure
l’estiu, oferint a les famílies les propostes del Casal d’Estiu i les
esperades Colònies i Campaments.
Inscripcionsa les Colònies i Campaments:
 Al Casal: Dilluns 17 i dijous 27 de juny de 18:30h a 20h o a
esplaiflordeneu.cat/inscripcions-colonies
Inscripcions al Casal d'Estiu:
 Al Casal: Dijous 20 de juny, de 18:30 a 20h.
 A l'Escola Sant Jordi: Dilluns 17 de juny a les 13:30h.
 En linia: esplaiflordeneu.cat/casal-estiu

ANORÈXIA ESPIRITUAL
Conèixer de prop un cas d’anorèxia m’ha fet pensar aquesta
setmana en aquest trastorn alimentari tan preocupant: el pateix un 6%
de la població femenina jove. Donant-li voltes se m’ha acudit pensar
que a l’origen de la crisi que patim com a Església potser hi podria
haver –a més dels greus problemes estructurals que patim com a
institució- una mena d’anorèxia espiritual creixent, en el sentit d’un
abandó progressiu -a la pràctica- de l’aliment de la vida de la fe i de
l’esperit. Un abandó que ens podria afectar també, en algun grau, als
cristians practicants.
Etimològicament la paraula anorèxia ve del grec, de an, que significa
sense, i orexis, que significa desig. La persona anorèxica no menja
perquè no té desig, no té gana. I si no té desig o gana d’aliments és
perquè té un desig més fort que hi juga en contra: el desig patològic
de no engreixar-se, de no semblar grassa.
Per altra banda, en aquest trastorn es posa de manifest que en les
persones pesa molt més el que sentim que no pas el que pensem o
sabem. Les persones anorèxiques se saben primes, però se senten
grasses, i no es comporten pel que saben sinó pel que senten.
D’aquí provenen els paral·lelismes amb la manca de fermesa i
d’intensitat en la fe i en l’esperit. L’abandó de la vida de l’esperit sol
provenir d’una manca de desig. I aquesta manca només s’explica
perquè hi ha desigs més forts que juguen en contra: hi ha altres
realitats que omplen la vida, no ens cal alimentar-nos de Déu en el dia
a dia.

Si de vegades pateixo aquest risc, si no alimento prou la meva vida
de fe, he de pensar que no em salvarà el que sé sinó el que sento. No
em salvarà el coneixement sinó el desig. Només el desig del Pa de Vida
em pot garantir una vida plena.
Joan Ferrés i Prats

