Parròquia de Sant Vicenç Màrtir
INTENCIONS DE PREGÀRIA EN LES MISSES
Dissabte dia 19.- SANT JOSEP
18:45h.- Benededicció de rams (Plaça de la Creu).
19h. Missa solemne.- acció de gràcies d’uns feligresos / Jaume Perals
Aymerich / Francesc Esteve, 23è aniv. i esposa Lola / Josep Baqués Ollé /
Mariano Pedrol Parunella / Josep Parés Nicolau.
Diumenge dia 20.- DIUMENGE DE RAMS O PASSIÓ DEL SENYOR.
9h.- Francesc Ribas Badosa i Assumpció Aymerich Poch / Josep Martí
Solanes.
12h.- Benedicció de Rams i missa.- Família Font i Sagristà.
18h.- NO HI HA MISSA.
11h matí a Sant Roc.- Per la Feligresia.
Dilluns dia 21.- Sant Fiemó, màrtir
Vespre (19:30h).- Antoni Pastor Campmany.
Dimarts dia 22.- Sant Zacaries, papa.
Matí.- Difunts Martí Tuset.
Vespre (19:30 h.).- Enric Perals Aymerich.
Dimecres dia 23.- Sant Josep Oriol
Matí.- Missa.
Vespre (19:30h).- Assumpta Tres.
DIJOUS SANT, dia 24.- Sant Agapit, bisbe.
19h.- Felip Roig i esposos Pere Bosch i Lluïsa Bosquet / Difunts família
Raventós Mestres.
DIVENDRES SANT, dia 25.- Sant Ireneu, bisbe.
12h.- Acció Litúrgica de la Mort del Senyor.
Dissabte dia 26.- Sant Brauli, bisbe.
21 h: SOLEMNE VETLLA PASQUAL : Joan Font i Montserrat Mèlich / Família
Raventós Margarit / Lluís Bosch i Francisca i Plàcid Tres i Dolores / Antonio
Mèrida Briones.
Diumenge dia 27.- PASQUA DE RESURRECCIÓ.
9h.- Concepció Ferrés.
12h.- Isidre Prats./ Eleuteri Termes i Sebastià Serra.
18h.- NO HI HA MISSA.
11h matí a Sant Roc.- Per la Feligresia.
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SETMANA SANTA I PASQUA
Un any més. Ja som a Pasqua. I tornem a dir allò tan sentit: que són els
dies més importants de l’any per als cristians. Ho repetim massa? No ho
crec. Cada celebració de la pasqua (de setmana en setmana, d’any en any,
i en portem tants...) ens renova. O ens hauríem de deixar renovar per dins
i potser, fins i tot, per fora. I és que quan algú renova la seva vida, fins i tot
en l’aspecte se li nota. Diem: “Fa cara de Pasqua!”
El camí de renovació el fem de la mà de Jesús. Amb Ell, farem l’entrada
a Jerusalem. Veurem com renta els peus als deixebles. Rebrem d’ell el
memorial de la seva mort. Amb Pere i les dones el seguirem (de més lluny
o a prop) en la seva passió. Adorarem l’arbre de la creu, on morí el Salvador
del món. I, en la nit més santa, amb Jesús, reviurem el pas del Mar Roig del
baptisme, guiats per ell mateix, la “columna lluminosa” que ens va al
davant. Amb Jesucrist serem sepultats (ell al sepulcre, nosaltres en l’aigua),
amb Ell, el ressuscitat d’entre els morts, emprendrem una nova vida.
Al mig de tot, una nit. La més bonica de tot l’any. La nit de Pasqua.
Aquella nit en què més es manifesta l’amor de Déu per tots els homes i
dones. La nit, realment benaurada, “que allunya el pecat, renta les culpes,
fa innocents els caiguts, torna l’alegria als entristits, dissipa els odis,

restableix la concòrdia, converteix les nacions”. La nit que uneix el cel i la
terra. La nit en què “l’home retroba Déu”.
Enguany, la Pasqua de 2016. Diferent cada any, a nivell de país, de
provisionalitat a nivell d’Estat, a Europa amb uns refugiats que no en sabem
què fer, tancant fronteres per a ells, mentre ells van d’ací d’allà, amb la casa
a sobre, patint en el cos les conseqüències del fred i la gana. Un any eclesial
que centre l’atenció en la Misericòrdia, i encara posa més el dit a la llaga
sobre les nostres, sovint, pobres actuacions... Cada any també és diferent
per a cada persona, però, al cap i a la fi, un any en què, nosaltres, els fills de
la Pasqua, hem de viure la joia de la conversió i de la reconciliació. Any en
què l’home té l’oportunitat de retrobar els seus germans, de retrobar la
creació, de retrobar Déu. I tu, ¿tindràs aquesta oportunitat?
Mn. Anton Roca

REPASSANT LA SETMANA SANTA

• Dijous Sant: 7 de la tarda: Missa de la Cena del Senyor, amb Lavatori
dels peus i Reserva solemne del Santíssim. 22,15h.: Vetlla de pregària
davant del Santíssim Sagrament.
• Divendres Sant: 7,40H: Laudes. 8,00h: Via Crucis solemne, pels
carrers, amb el Cos de Portants del Sant Crist. 12,00h: Acció litúrgica
de la Mort del Senyor.
• Dissabte, a les 9 del vespre: SOLEMNE VETLLA PASQUAL. Després,
amb un pisculabis, ens desitjarem una bona Pasqua!
• Diumenge de Pasqua: Misses a les 9 i a les 12h.
AUTO SACRAMENTAL:
Dimarts, 21,30 h. i Divendres a les 18,30h.
PROCESSÓ DE PENITÈNCIA:
Divendres Sant, a les 21 h.
COL.LECTES DE SETMANA SANTA
• Dijous Sant: Per Càritas Parroquial en les diverses ajudes a famílies
necessitades de Sant Vicenç, per compra d’aliments...

•

Divendres Sant, veneració la Creu: Pels cristians de Terra Santa.

FLORS I CERA PER AQUESTS DIES SANTS
Demanem la vostra col·laboració-ajuda, a través de les senyores
Teresina Masana i Montserrat Tuset.
ACTES EMESOS PER LA TELEVISIÓ LOCAL
• L’Eucaristia del Dijous Sant en directe a les 19h.

•
•
•

Via Crucis del Divendres Sant a les 10h. del matí (en diferit).
Divendres Sant: La Passió del Senyor en directe a les 12h.
La Vetlla Pasqual en directe a les 21h.

CÀRITAS
Per aquesta setmana santa, en anys anteriors us havíem demanat
aliments per Càritas. Aquest any no us ho hem demanat, però si que us
agrairem molt que el que altres anys destinàveu a aliments en feu un
donatiu a la guixeta de Càritas (la que està al costat del Sant Crist) o a
la col·lecta de Dijous Sant.
Us demanem generositat. Ajudeu-nos perquè pugem ajudar!
CANTS:
El Grup musical Ítaca ens acompanyarà durant tota la Setmana Santa,
excepte el Dijous Sant que ho farà l’Orfeó Vicentí.
MISSES EN LA SETMANA SANTA:
Dilluns: 19,30. Dimarts i dimecres: 8 h i 19,30 h.
ENS HAN DEIXAT
El passat dia 12 va morir en Josep Ferrés Ferrés, a l’edat de 83 anys. Les
exèquies se celebraren a l’església parroquial el dia 14. A la seva esposa
Mercè i a tota la seva família els hi donem la nostra condolença,
acompanyada de la pregària pel seu repòs etern. Descansi en pau.

La Sra. Pascuala Bautista Moreno morí el passat dia 16, a l’edat de 82
anys. L’acomiadàrem divendres a la parròquia. Descansi en la pau del
Senyor.

RESULTAT DEL SOPAR DE LA FAM:
Es recolliren 1.910,32 €. Sumats a la col·lecta de Mans Unides fan un
total de 3.286,32 €. Mooooltes gràcies a tots i a l’esplai Flor de Neu per
l’organització del Sopar!

