Parròquia de Sant Vicenç Màrtir

INTENCIONS DE PREGÀRIA EN LES MISSES
Dissabte dia 25.- Conversió de Sant Pau. Santa Elvira.
Matí.- No hi ha missa.
Vespre (festiva), 20 h.-Elvira Costa i Enric Aymerich

Joan Morral i esposa Antònia.
Diumenge dia 26.- DIUMENGE III DE DURANT L’ANY
9 h.- Miquel Via i esposa Dolors./ Joan Saperas i esposa Benita.

Família Planas Tuset
12:30 h.- Esposos Isidre Prats i Maria Almirall.
Basilio Porteros (10 aniv.)
11 h matí a Sant Roc.- Per la Feligresia.
Dilluns dia 27.- Sant Enric d’Ossó, prevere, fundador de les Teresianes.
Vespre, 20 h.- José Cuevas Serrano (funeral)
Dimarts dia 28.- Sant Tomàs d’Aquino, prevere i doctor de l’Església
Matí, 8 h.- Família Poch Casasampere
Vespre, 20 h..- Maria Llopart i família.
Dimecres dia 29.- Sant Pere Nolasc, prevere fundador mercedaris.
Matí, 8 h.- Antonio Vendrell i Mallol i pares.
Vespre, 20 h..-José Luís Abad (4t. aniv.) i Félix Botella (1r. aniversari)
Dijous dia 30.- Santa Àngela de Mèrici verge i Santa Martina, vg. i mr.
Matí, 8 h.- Difunts Família Ribas Ferrés.
Vespre, 20 h..- Missa
Divendres dia 31.- Sant Joan Bosco, fundador congregacions Salesianes.
Matí, 8 h.- Missa
Vespre, 20 h..- Manel Soteras
Dissabte dia 1.- Sant Cecili, bisbe i Santa Brígida d’Escòcia, verge.
Matí.- No hi ha missa.
Vespre (festiva), 20 h..- Difunts família Torredemer Roig

Conxita Font Llinàs
Diumenge dia 2.- FESTA DE LA PRESENTACIÓ DEL SENYOR (La Candelera)
9 h.- Antonio Vendrell Mallol
12:30 h.-

Esposos Agustí Castells i Montserrat Roca.
11 h matí a Sant Roc.- Per la Feligresia.
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LA BÍBLIA A L’ABAST DE TOTHOM
Amb el diumenge tercer de durant l’any, que és avui, comencem la
Setmana de la Bíblia, instituïda pel Papa Francesc perquè les comunitats
cristianes valorin les Sagrades Escriptures, les coneguin, les estimin, les
propaguin. Demanem que, com els deixebles d’Emmaús, també a nosaltres
el Senyor “ens obri el cor perquè comprenguem el sentit de les Escriptures”.
Jo no sé amb quin fervor i amb quina fe escoltem la Paraula de Déu, ara
que la tenim tan a l’abast cada diumenge, cada dia. No sé si quan anem a
confessar-nos tenim consciència del pecat de la poca obertura a Déu quan
ens parla i nosaltres quedem com abans, potser distrets, potser poc
disposats a deixar-nos interpel·lar per la seva Paraula. Però la carta als
Hebreus ens recorda: “La paraula de Déu és viva i eficaç. És més penetrant

que una espasa de dos talls: arriba a destriar l'ànima i l'esperit, les
articulacions i el moll dels ossos; discerneix les intencions i els pensaments
del cor.”
Penso en la Litúrgia de la Paraula en les nostres misses: a vegades arribem
tard (sempre es pot donar un cas) però quan ja és costum és que pensem
que no fem cap mal si arribem tard... cosa que pot indicar que ens “rellisca
molt” la Paraula de Déu. Pot ser que no escoltem amb fe la Paraula. No
pensem que Déu ens parla i no fem l’esforç que ens penetri la seva paraula
com espasa de dos talls: ¿arriba a destriar l’ànima i l’esperit, les articulacions
i el moll dels ossos? ¿discerneix les intencions i els pensaments del cor? A
vegades podem dir: és que la megafonia de l’església no és bona... doncs
cal millorar-la. També pot passar que amb els anys s’accentua la sordesa...
doncs podem seguir les lectures amb el Full Dominical, que per això està al

nostre abast. Encara pot passar que el Lector no faciliti com cal l’audició de
la Paraula de Déu... doncs cal esmerçar-se no només per llegir bé, sinó
proclamar amb tota dignitat la Paraula de Déu: perquè no només
s’entengui, sinó que “penetri” i ajudi a donar els seus fruits.
Per això és important que a les parròquies sorgeixin activitats entorn de la
Paraula de Déu. Grups de lectors, grups com el que aquest dilluns
començarem, que vol ajudar a familiaritzar-nos amb la Bíblia fins al punt
que anem a ella amb aquesta pregària: “Parleu, Senyor, que el vostre
servent us escolta”.
És una coincidència ben positiva que aquestes trobades mensuals que
anomenem “Paraula i Vida” comencin en la Setmana de la Bíblia i en el
context de l’objectiu pastoral de la diòcesi “Creixem”. I és que només sobre
la base de la Paraula de Déu la nostra vida cristiana podrà créixer i donar
bons fruits.
Mn. Antoni Roca

 DIUMENGE VINENT, DIA 2 DE FEBRER:
FESTA DE LA PRESENTACIÓ DEL SENYOR (LA CANDELERA)
En ser Festa, la litúrgia és la pròpia de la Presentació del Senyor, i no la
del diumenge 3r. de durant l’any. Les misses (també la del dissabte)
s’iniciaran amb la benedicció de candeles i processó (entrada solemne dels
celebrants i acòlits).
 CELEBRACIÓ DE SANT JOAN BOSCO A LA PARRÒQUIA:
DISSABTE VINENT, DIA 1 de febrer, a les 20 hores
El 31 de gener s’escau la festa de Sant Joan Bosco. La parròquia ho celebra
el dissabte després de la festa del Sant, que enguany és l’endemà, l’1 de
febrer, litúrgicament la festa de la Candelera.
Acompanyem i felicitem la família salesiana, tan arrelada al nostre poble.
La seva obra entre nosaltres ha donat els seus fruits i en dona encara a
través de la parròquia de St. Antoni de Pàdua, l’escola “Salesians Sant
Vicenç dels Horts” i la seva col·laboració a la nostra parròquia. La presència
salesiana en el nostre poble compta ja amb 125 anys, enriquida amb la
presència de les salesianes, les Filles de Maria Auxiliadora, amb la seva
obra social en el nostre poble. Unim-nos a la seva festa!
 CURSET PREMATRIMONIAL: DIES 2 I 9 DE FEBRER
Té lloc aquest proper cap de setmana al Casal parroquial. És el primer
que es fa enguany i s’adreça als qui han iniciat l’expedient matrimonial en
les diverses parròquies de l’arxiprestat. Acompanyen la reflexió diversos
matrimonis de Sant Vicenç dels Horts.

 PREGÀRIA JOVE:
Per raó d’escaure’s en l’últim dia de la Festa Major no es farà la pregària
que estava prevista pel dia d’avui.
 TROBADA “PARAULA I VIDA” (sobre les lectures de la Missa de
diumenge vinent)
Aquest dilluns, dia 27, a les 21 h. Una hora dedicada a la Paraula de Déu.
 BAPTISME: El nen Julen Hungría Rosa ha sigut batejat aquest dissabte,
dia 25. Benvingut a l’Església de Déu.

CONEIXEMENT I SAVIESA
Els cristians vivim el progrés com una resposta al pla de Déu en la
creació. Al setè dia Déu descansà i deixà el món en mans nostres. El progrés
és, doncs, per al creient un repte, un compromís, una obligació. Però també
tenim el deure de ser crítics amb el progrés, d’avaluar si és conforme al pla de
Déu. Aquesta setmana ho he discutit amb un amic en relació amb una de les
manifestacions del progrés: el creixement de les informacions i els
coneixements.
Segons els experts, el ciberespai creix a raó de 7 milions de pàgines
cada dia. Fa només deu anys la informació existent a tot el món pesava 40
petabytes. Avui pesa un milió de petabytes. Dir amb altres paraules, fa deu
anys el conjunt de la informació que hi havia disponible pesava com un
maduixot madur. Avui pesa una tona i mig.
Una primera mirada del cristià, compartida amb la majoria de no
creients, és d’admiració i satisfacció per aquests avenços. Una segona,
complementària, compartida amb una minoria de no creients, és crítica.
Per què? Cinc segles abans de Crist, Publi Siro ja deia: «És savi, no el
que coneix moltes coses, sinó el que coneix les coses essencials». És la
diferència entre coneixements i saviesa. No fa gaire el científic Isasac Asimov
deia una cosa semblant: «El més trist de la vida actual és que la ciència guanya
en coneixement més ràpidament que la societat en saviesa».
Aquestes denúncies sobre la diferència entre coneixements i saviesa
em recorden les paraules de Jesús: «T’enalteixo, Pare, senyor del cel i de la
terra, perquè has revelat als senzills tot això que has amagat als savis i
entesos» (Lc 10, 21).
Lluny de la meva intenció menysprear el coneixement, ben al contrari. Però
em pregunto com a cristià si em preocupa més la societat del coneixement o
la de la saviesa? I és que la fe té molt més a veure amb la saviesa que amb el
coneixement.

Joan Ferrés Prats

