Parròquia de Sant Vicenç Màrtir
INTENCIONS DE PREGÀRIA EN LES MISSES
Dissabte dia 5.- Mare de Déu d’Àfrica.
Vespre (festiva).- Joan Morral i Escala i esposa Antònia (aniversari) /
Teresa Morral i espòs Joan (aniversari) / Antoni Prats Botey / Assumpta
Tres Ferrés. /Laura Baleta.
Diumenge dia 6.- IV DIUMENGE DE QUARESMA. Sant Oleguer, bisbe de
Barcelona.
9h.- Acció de gràcies / Família Planas Tuset / Laura Baleta (1r. aniversari).
12h.- Agustí Castells i Montserrat Roca / Pepi Grané (6è. aniversari) /
Esposos Eduard Perals-Rosita Armengol i Àngel Gallardo / Flor-Elsa Cerdeño
(15 aniversario).
18h.- Joan Rusinés Pi / Difunts família Torredemer Roig.
11h matí a Sant Roc.- Per la Feligresia.
Dilluns dia 7 .- Santa Perpètua i Santa Felicitat, màrtirs.
Vespre.- Enric Perals Aymerich.
Dimarts dia 8.- Sant Joan De Déu.
Matí.- Difunts d’una familia.
Vespre- Francesc Ribas Badosa i Assumpció Aymerich Poch / Vicenç Gil i
esposa.
Dimecres dia 9.- Santa Francesca Romana.
Matí.- Missa.
Vespre- Francisca Vendrell i espòs Lluís / Sisqueta Vendrell i espòs
Salvador.
Dijous dia 10.- Sant Caius, màrtir.
Matí.- Missa.
Vespre.- Difunts família Vilà. Difunts d’una família.
Divendres dia 11.- Sant Ramir, màrtir.
Matí.- Missa.
Vespre.- Concepció Nicolau Roig i espòs / Jove Núria Roy Campderrós.
(Vallirana).
Dissabte dia 12.- Sant Maximilià.
Matí.- No hi ha missa.
Vespre (festiva).- Pau Bayés i esposa Rosa Olivella.
Diumenge dia 13.- V DIUMENGE DE QUARESMA.
9h.- Jaume Presas i família.
12h.- Leonor Font / Josep Sagristà i Mercè Prats.
18h.- NO HI HA MISSA
11h matí a Sant Roc.- Per la Feligresia.
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Diumenge 4rt de Quaresma
“MISERICÒRDIA I SAGRAMENT DEL PERDÓ”
La paràbola dita del Fill pròdig que avui ens ha proclamat la litúrgia
eucarística evidentment que és una de les paràboles de la misericòrdia.
El Pare ha reconciliat el món amb Ell mateix per la mort i resurrecció
del seu Fill. El camí és obert perquè nosaltres busquem el rostre
misericordiós de Déu. És el camí de retorn que fa el fill pròdig.
Hauríem de saber apreciar i viure el goig de la misericòrdia! I només
així podrem ser després ambaixadors de la misericòrdia. El fruit és el
goig de la reconciliació. Aquest goig 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 abraçar-se a 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... sembla una utopia i, malgrat tot, Déu l’ofereix
en el seu Fill. El sagrament de la Penitència ens fa viure el fruit de la
reconciliació obrada per Crist: el perdó dels pecats. Sovint ens encallem
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.

No desestimem el sagrament de la Penitència! Ja des d’ara
preparem-lo com el final del camí quaresmal i enguany com un fruit
natural de l’Any jubilar: rebem la gràcia del perdó, l’abraçada del Pare
misericordiós, a través del sacerdot que ens dóna l’absolució pel ministeri
de l’Església. Ara és el moment de mirar la nostra vida, reconèixer el
nostre pecat, preparar aquest retorn a la casa del Pare, fer una confessió
del nostre pecat ben sincera moguts per l’acolliment del Pare i la festa
que Ell ens ha preparat: la Pasqua, l’Anyell de Déu que se’ns dóna.
Mn Anton Roca

•

RECÉS QUARESMAL DE L’ARXIPRESTAT AL COL·LEGI DELS
SALESIANS: “DÉU, PARE MISERICÒRDIÓS, ENS CRIDA A LA
MISERICÒRDIA”
Diumenge, vinent, dia 13 de març, als Salesians, a les 5,30 tarda.
Dirigit per Mn. Gaspar Mora, professor de la Facultat de Teologia de
Catalunya i Arxiprest de Sant Feliu de Llobregat.
Entrada pel c/ Rafael de Casanova, 132. Si es va amb cotxe pel C/
Enric Aymerich Rigol i aparcar dintre.

•

Diumenge vinent, per raó del recés quaresmal, no hi haurà la
missa de les 6 de la tarda.

•

PRIMERES VESPRES DELS DIUMENGES DE QUARESMA: cada
dissabte de Quaresma, a 2/4 de 8 del vespre.

•

VIACRUCIS:
o AVUI, DIUMENGE, DIA 6, A LES 17:15H.: Viacrucis a
l’interior del temple i missa.
o Cada divendres, dia penitencial, a les 7,30 de la tarda:
viacrucis a l’interior del temple i missa.

•

L’ALMOINA PENITENCIAL EN EL JUBILEU DE LA
MISERICÒRDIA: A la caixeta de Càritas (al costat de la imatge del
Sant Crist) podeu dipositar la vostra almoina penitencial. Diumenge
passat es recolliren 40 €.

DIUMENGE VINENT, DIA 13, DIA DEL SEMINARI:
PREGÀRIA I COL.LECTA EXTRA.
Als entorns de la festa de Sant Josep celebrem aquest dia de
pregària i de reflexió entorn del ministeri sacerdotal. La importància
del prevere al si de les comunitats, pel seu ministeri ordenat, ens

porta a pregar per les vocacions sacerdotals, i en particular pels
actuals seminaristes i el seminarista que col·labora a la nostra
parròquia. Que perseverin en el seu camí i puguin ser un dia enviats
a reconciliar. La pregària l’acompanyem amb la nostra aportació
econòmica a favor del Seminari. A totes les misses de diumenge
vinent hi haurà la col·lecta extra amb aquesta finalitat.
MISSA ESPLAI FLOR DE NEU: El proper dissabte, dia 12, a les
16h. tindrà lloc la missa amb els infants i monitors de l’esplai Flor de
Neu, per donar gràcies per aquest segon trimestre.
CONDOLENÇA
. Magdalena González Grimal, de 73 anys. Morí el passat dia 1 i les
exèquies se celebraren al temple parroquial.
. Antonia Gordón Gallego, de 60 anys, morí el passat 1 de març i les
exèquies se celebraren a la parròquia.
Descansin en la pau del Senyor.

“PREGUEU GERMANS...”
De fa un temps, va sortir la norma litúrgica de posar-nos drets quan a la
missa, després de l’ofertori, el celebrant ens invita a pregar. La resposta la
dèiem asseguts: Després del “pregueu germans” del sacerdot, responíem,
asseguts, “Que el Senyor rebi de mans vostres aquest sacrici a lloança i
glòria del seu nom, etc.”. Acabada aquesta resposta ens posàvem drets per
a l’oració sobre les ofrenes.
Ara la normativa litúrgica demana que ens posem drets en el primer moment
que els celebrant comença la invitació a pregar: el “Pregueu germans”
(L’”Orate frates” antic).
És un petit canvi, segurament degut a que si hi ha un diàleg entre celebrant
i fidels, els dos estiguin drets, com a actitud activa, de bona educació i bona
disposició... He repassat totes les respostes de la Missa i, excepte la resposta
a les lectures, que no és pròpiament resposta, sinó aclamació, totes les altres
es fan drets.
Aprofito per valorar el significat que té anar tots alhora en les celebracions
comunitàries. A vegades hi ha forces majors que ho impedeixen: la salut, el
cansament, la vellesa. Però a part d’això, tots comprenem la força que té
una assemblea quan tota ella va a l’uníson: en les postures del cos, a l’hora
de respondre junts, a una veu (per exemple que no cadascú resi el
parenostre o les respostes de la missa al seu aire, corrent més, etc.). Resar
tots alhora, a una sola veu, expressa que no anem cadascú a la nostra,
individualment, sinó que estem participant d’una pregària comunitària on
tots formem un sol poble.

