Parròquia de Sant Vicenç Màrtir
INTENCIONS DE PREGÀRIA EN LES MISSES
Dissabte dia 6.- Santa Dorotea
Vespre (festiva).- Isabel i espòs Julián Ferrés / Francesc Sàbat Munné (9è.
aniv.) / Pere Torras i Jaume Sadó i M. Rosa Torrens (colla Benavinguts).
Diumenge dia 7.- V DE DURANT L’ANY. Sant Ricard, rei d’Inglaterra.
9h.- Família Planas Tuset / Miquel Belmonte Mezquita (2n. aniversari).
12h.- Agustí Castells i Montserrat Roca / Antoni Poch Valls i Teresa Bonich
i Ràfols / Miquel Siñol Ferrés i Trinitat Parellada Mas.
18h.- Joan Rusinés Pi / Difunts família Torredemer Roig.
11h matí a Sant Roc.- Per la Feligresia.
18h.11h matí a Sant Roc.- Per la Feligresia.
Dilluns dia 8.- Sant Jeroni Emilià, prevere
Vespre.- Joan Rigol Borrell (funeral)
Dimarts dia 9.- Santa Apollònia
Matí.- Joan Costa Ubach
Vespre- Juan Planelles Batchiller (funeral)
Dimecres dia 10.- DIMECRES DE CENDRA. Santa Escolàstica
Matí.- Anton Jorba
VespreDijous dia 11.- Mare de Déu de Lourdes
Matí.- Enric Perals Aymerich
Vespre.- Joaquima Font i família
Divendres dia 12.- Santa Eulàlia, verge i màrtir, patrona de Barcelona
Matí.- Eulàlia Tuset Boltà i difunts família
Vespre.- Eulàlia Font i espòs Joan
Dissabte dia 13.- Sant Benigne, màrtir
Matí.- No hi ha missa.
Vespre (festiva).- Joaquim Boada i Llinàs.
Diumenge dia 14.- I DE QUARESMA. Sant ciril i Sant Metodi
9h.- Jaume Preses i família.
12h.- Ceovia Habas León./ Família Sanou Serri./ Valentí Grané Rosoll i
esposa./ Francesc Berenguer i esposa Rosa./ Magdalena Ferrés i espòs
Isidre Mercé (5 aniversari)
18h.11h matí a Sant Roc.- Per la Feligresia.
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“TOQUEU UN BON TOC DE CORN A
SANT VICENÇ DELS HORTS!”
Dimecres vinent comença el temps quaresmal. L´Església ens invita
amb el gest de la imposició de la cendra a iniciar un camí penitencial, és
a dir, un camí de reconeixement de la nostra realitat pecadora i fràgil som pols!- per redreçar-nos -convertir-nos!- i creure en l´Evangeli de la
misericòrdia, plasmat en la creu i resurrecció de Crist.
Sempre ens ve de nou encarrilar-nos pel camí de la quaresma. Un
camí que cal fer personalment, però no pas sols, sinó amb tota
l´Església. Un camí inevitable i necessari si volem viure de ple la Pasqua
del Senyor. La litúrgia ens parla de "temps favorable" i "dies de salvació".
Dies de buscar el Senyor, ja que és ric en misericòrdia i "es deixa trobar",
dies d´invocar a Aquell que és compassiu i bengne, ric en l’amor.
La 1ª lectura de la missa del Dimecres de Cendra (Joel, 2, 12-18),
invita a convocar tot el poble a un gran dejuni, a convertir-se, a demanar
perdó... És l´Església que cada any, com un bé de Déu, crida els cristians
a la renovació de llurs vides amb motiu de la Pasqua del Senyor. Seguint
la lectura del profeta Joel en pot sortir aquesta actualització adreçada a
nosaltres:
"Toqueu el corn a Sant Vicenç dels Horts (el profeta diu a Sió, però
ara ens ho diu a nosaltres…)” perquè tothom se n´enteri. Proclameu un
temps de tornar a Déu amb més autenticitat. Un temps per afinar els
vostres sentits davant el pas de Déu, un any més: una fe més fonda,

una esperança més evangèlica, un amor més segons Crist, més gran,
més compromès. Convoqueu els feligresos i tothom qui s´hi vulgui
ajuntar a unes celebracions sentides i viscudes. Que no hi faltin ni els
grans ni els joves ni els infants: que hi participin els nens i joves de
catequesi, amb les seves famílies i catequistes al davant; que no hi falti
cap dels grups que treballen a la comunitat parroquial, que no hi falti la
gent gran que tant ha de donar el do de pit: que tothom "surti de l´alcova
i de la cambra" i caminem tots junts cap a la Pasqua.
Que el Senyor es compadeixi del seu poble, d’aquesta porció dels
seu poble que és la nostra parròquia i ens concedeixi la primavera
esclatant d’una comunitat plena de vida i d’uns cristians que units a Crist
donen molt de fruit esdevenen “misericordiosos com el Pare”.
Mn. Anton Roca

DIMECRES DE CENDRA: Misses amb imposició de la
cendra: 8 matí i 8 vespre. Fem un esforç per participar-hi!
CATEQUESI INFANTIL: DIMECRES DE CENDRA, A LES 6
TARDA, CELEBRACIÓ D’INICI DE LA QUARESMA, AMB
IMPOSICIÓ DE LA CENDRA PELS INFANTS I FAMILIARS
CONDOLENÇA: la donem als familiars de,
- Manuel Soto Gómez, de 77 anys, morí el dia 31 de gener.
Les exèquies se celebraren al Tanatori el passat dia 3.
- Roser Font i Font, de 92 anys, viuda de Joaquim Vallet,
morí el dia 2, i les exèquies es feren el dia 4 al temple.
- Mundita Potrony Ribas, de 86 anys, viuda de Sebastià
Rigol. Morí el dia 3 i les exèquies tingueren lloc a l’església
parroquial el dia 5 de febrer.
- Eleuteri Termes Munné, de 85 anys, ha mort el dia 5, i
les exèquies són aquest diumenge a les 10,45 a la parròquia
Descansin en la pau del Senyor
CONSELL PASTORAL PARROQUIAL: Tindrà lloc al despatx
parroquial aquest dilluns, dia 8, a 2/4 de 10 del vespre.
COL.LECTA PRO MISSIONS SALESIANES (celebració St.
Joan Bosco, dia 30): es recolliren 557 €. Moltes gràcies!

DIA 14: COL.LECTA DE LA FAM, DE MANS UNIDES
Diumenge vinent, a tota la diòcesi es recollirà pel finançament d’un
programa mòbil d’atenció primària de salut al districte de Chikmagalur,
de l’estat de Karnataka (L’Índia). En trobareu més informació en el Full
extra Dominical d’aquest diumenge.
DISSABTE, DIA 27: SOPAR DE LA FAM, AL CENTRE CATÒLIC.

L’OPTIMISME
Discutíem una colla sobre els avantatges de l’optimisme i el pessimisme, sobre
si és més recomanable una actitud o l’altra, i fins i tot sobre si era més cristià
un o altre. Els defensors de l’optimisme deien que és una actitud més positiva
i constructiva. Els del pessimisme que només fixant-nos en el que no va bé
podem fer passos per millorar-ho.
El que em sobta més en aquests tipus de discussions és la visió simplista i
reductora que se sol donar de l’optimisme. Passa, com amb altres grans
conceptes (amor, llibertat, esperança), dels que es fan interpretacions molt
distorsionades. Em sorprèn que fins i tot intel·lectuals molt reconeguts
relacionin l’optimisme amb una mena de miopia.
Ch. Régismanset deia: “Optimisme, ceguesa”. Per a A. France l’optimisme és
la mania de proclamar que tot va bé quan tot va malament. Chesterton va
escriure: “Un optimista és un imbècil alegre”. Per a Garcia Lorca els optimistes
no veuen el torrent de llàgrimes que ens envolta. Antonio Gala deia dels
optimistes que no estan ben informats.
No és aquest el meu optimisme. Ni crec que sigui el que vol l’Evangeli. Estic
més d’acord amb la visió de Winston Churchill: “Un optimista veu una
oportunitat en tota calamitat. Un pessimista veu una calamitat en tota
oportunitat”. Aquest és per mi l’optimisme de l’evangeli. No és un problema
de veure l’ampolla mig plena en comptes de mig buida. Tant si la veus mig
plena com mig buida no estàs veient tota la realitat. L’ampolla és alhora mig
plena i mig buida. L’optimisme no és un problema de visió, sinó d’interpretació,
d’actitud davant del que es veu.
L’optimisme del cristià no li impedeix veure el dolor, l’adversitat, el mal, les
creus. Si el cristià és (ha de ser) optimista no és perquè no els vegi, sinó perquè
els interpreta com una oportunitat, perquè els viu com un repte que l’empeny
obrir-se a la transcendència i alhora al compromís, a la superació, a la
transformació de la realitat i d’ell mateix.
Joan Ferrés i Prats

