Parròquia de Sant Vicenç Màrtir
INTENCIONS DE PREGÀRIA EN LES MISSES
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. DIA DEL SEMINARI.
9h.- Jaume Presas i família / Maria Teresa Prat i Costa, 12è aniv.
12h.- Leonor Font / Josep Sagristà i Mercè Prats.
18h.- NO HI HA MISSA
11h matí a Sant Roc.- Per la Feligresia.
Dilluns dia 14.- Sant Arnau, abat.
Vespre.- Cenovia Habas León / Maria Peramo Fernández, 1er aniversari
Dimarts dia 15.- Santa Madrona, verge i màrtir.
Matí.- Missa.
Vespre- Francesa Ribas Badosa / Assumpció Aymerich Poch.
Dimecres dia 16.- Sant Agapit, bisbe.
Matí.- Enric Perals Aymerich.
Vespre- funeral d’Antonia Gordon Gallego.
Dijous dia 17.- Sant Patrici, bisbe i evangelitzador.
Matí.- Missa.
Vespre.- esposos Josep Ferrés i Dolors Prats /
Enric Oliveras Parera, 11è aniv.
Divendres dia 18.- Sant Ciril de Jerusalem, bisbe i doctor de l’Església.
Matí.- Missa.
Vespre.- Pere Bosch i esposa Lluisa, aniv. / Salvador Prats i esposa Cisqueta
/ Eulàlia Juncadella Urpinas / Lola Duran i Lola Casas.
Dissabte dia 19.- SOLEMNITAT DE SANT JOSEP, espòs de la Verge Maria.
12h.- difunts família Mèlich-Oriol./Esposos Josep i Vicenta./ Josep Prats i
Maria Escala.
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.
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Diumenge 5è. de Quaresma

A LES PORTES DE LA NOSTRA
SETMANA SANTA
Us deia per Nadal: primer Nadal entre vosaltres. I ara la frase és
semblant: Primera Setmana Santa a Sant Vicenç. I sé que aquesta sí que
pot ser diferent a les que he viscut fins ara, sobretot per aquells actes
que li donen una singularitat especial. Allò que tota l’Església viu per la
fe i el sagrament en la litúrgia d’aquests dies, el Misteri Pasqual, resulta
que també té una expressió dramàtica i popular, molt vicentina, entre
nosaltres. I això, ben mirat, enriqueix la nostra Setmana Santa, enriqueix
la vivència de la nostra fe. Fa possible que molts puguin acostar-se al
drama de la Passió i que el missatge de l’Evangeli els entri pels ulls, per
les oïdes, pel cor, i percuteixi, a toc de timbal, fortament en el seu
interior. És veritat que ens podem quedar només com espectadors
distants del drama, o com autòmates que any rere any anem repetint el
mateix sense cor, sense entranyes, impedint amb les nostres cuirasses
que la llum del misteri ens arribi al cor. Hi pot haver de tot... però a mi
m’agrada pensar que cada Setmana Santa és un temps de gràcia, una
oportunitat per reviure una gran Passió, per no apagar el ble que encara
fumeja. Sovint pensem que la religió no ha de ser superficial, només a
nivell de sentiments. La fe és més que sentiments, però també és foc, i
plor i joia i cant i explosió exterior del que sentim a dintre. Vull pensar
que darrere molts encaputxats i molts penitents i molts espectadors hi

ha una ànima ferida pel drama de la Passió i miren amb fe l’Innocent
condemnat.
Mn. Anton Roca

AQUEST DIUMENGE, DIA 13, DE 17,30 A 20H.:

RECÉS ARXIPRESTAL
A “SALESIANS SANT VICENÇ”
DIUMENGE VINENT, DIUMENGE DE RAMS:
A LES 12:00h: BENEDICCIÓ DE RAMS I MISSA
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. Els
Rams de la Processó són ja ununci de la Pasqua, de la victòria de
Jesús. No reproduïm només una escena de la Passió, sinó que
proclamem la fe en Crist, el nostre Redemptor i manifestem la nostra
disponibilitat a acompanyar-lo i a seguir-lo. 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. La lectura del “Passio” marca,
doncs, aquest diumenge anterior al Tridu Pasqual.
La benedicció tindrà lloc a la PLAÇA DE L’ESGLÉSIA a les 12 del
migdia, i a continuació la celebració de la Missa.
També el dissabte de Rams, a la plaça de la Creu, a les 18:45h.
hi haurà Benedicció de Rams i Pocessó pel carrer Nou fins a
l’Església on continuarà la celebració de la missa, a les 19:00.
Participem-hi! Siguem els seguidors de Crist del 2016 que l’aclamem
amb la nostra fe i el nostre testimoni.
DIA DEL SEMINARI: PREGÀRIA I COL·LECTA EXTRA.
En aquest Diumenge podem oferir la nostra aportació a la col·lecta per
fer front a la formació dels nostres seminaristes, un dels quals col·labora
a la nostra parròquia i la nostra pregària pels preveres, agraint a Déu pel

do del seu sacerdoci i per fer-los instruments de la seva misericòrdia i del
seu perdó.
ENS HAN DEIXAT:
Josefa Cabrera Mejías. Morí el passat dia 8 a l’edat de 88 anys.
Les exèquies se celebraren al Tanatori, el dia 9. Descansi en pau.
Lluís Bosch i Vendrell, de 66 anys, ens deixà el passat dia 9. El
dia 10 se celebrà la missa funeral a la parròquia. Com ell ho desitjà
fou una celebració d’acció de gràcies pel do de la vida i de la fe, pels
anys viscuts i per l’emprempta que ell ha deixat com a persona i
també com a mestre a l’escola Sant Vicenç. Lluís, com tu deies,
també nosaltres et diem “Tot va bé”: Has lliurat un bon combat.
Gaudeix ara de l’abraçada de Déu i de la companyia dels teus i del
record de l’amor sembrat en la vall on vas viure.
CONSELL PASTORAL: Tindrà lloc dilluns, dia 14, a les 21,30 h.
CELEBRACIÓ COMUNITÀRIA DE LA PENITÈNCIA EN L’ANY
JUBILAR DE LA MISERICÒRDIA:
DIJOUS VINENT, DIA 17, A LES 20:30H.
DISSABTE VINENT, DIA 19: FESTA DE SANT JOSEP
MISSA A LES 12 DEL MIGDIA.

PREPARA'T JA DES D’ARA A VIURE LA SETMANA SANTA
• Participa en la celebració comunitària de la Penitència (Dijous vinent,
dia17, a 2/4 de 9 del vespre). Comença a revisar la teva vida i
prepara la teva confessió.
• Comparteix la Passió de Crist visitant un malalt. Ajuda a algú a portar
la creu, com el Cireneu…
• Revisa la valentia de la teva fe: Pere nega Jesús. ¿Dónes raó de la
teva fe o l’amagues perquè no està ben vist ser cristià?
• Llegeix i medita algun fragment de la Passió de Crist, en la versió de
Sant Lluc (evangelista que llegim enguany). Cada dia un trosset...
• Busca’t un moment per gaudir de la bona música sacra: La Passió
de Sant Mateu o de Sant Joan de Joham Sebastian Bach, per
exemple…
• Proposa’t participar en els actes litúrgics i prepara’t abans amb una
estona de silenci, pregària, repassant els textos…

