Parròquia de Sant Vicenç Màrtir
INTENCIONS DE PREGÀRIA EN LES MISSES
Dissabte dia 22.- La Càtedra de Sant Pere
Matí.- No hi ha missa.
Vespre (festiva), 20 h.- Difunts Familia Martí-Tuset / Magdalena Ferrés
Aymerich (9è. aniv.)/ Martí Roig Roig (9è. aniv.)
Diumenge dia 23.- DIUMENGE 7è. DE DURANT L’ANY. Sant Policarp
9 h.- Miquel Via i esposa Dolors./ Joan Saperas i esposa Benita.
Encarnación Navarro.
12:30 h.- Joan Costa Ubach./ Esposos Isidre Prats i Maria Almirall./
Esposos Joan Font i Montserrat Mèlich.
11 h. a Sant Roc.- Celebració dominical amb diaca, en absència de prevere.
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Parròquia Sant Vicenç, màrtir
Diumenge 7è. de durant l’any.

Dilluns dia 24.- Sant Modest, bisbe; Sant Sergi, monjo i màrtir
Vespre, 20 h.- Lola Casas (13 aniv.), espòs Miquel, fill Hermenegild i
neboda Núria.
Florentina Parés Montmany.
Dimarts dia 25.- Sant Cesari; Sant Valeri, ermità.
Matí, 8 h.- Mn. Vicenç Royo
Vespre, 20 h..- Missa
Dimecres dia 26.- DIMECRES DE CENDRA. Santa Paula Montal, religiosa.
Matí, 8 h.- Missa amb imposició de la Cendra.
Vespre, 20 h..- Missa amb imposició de la Cendra. Joaquim Llopart i família.
Dijous dia 27.- Sant Baldomer, religiós.
Matí, 8 h.- Missa
Vespre, 20 h..- Miquel Siñol Parellada (1r. aniversari)
Divendres dia 28.- Sant Hilari, papa. Sant Rufí i sant Romà
matí, 8 h.- Missa
Vespre, 20 h..- Missa
Dissabte dia 29.- Sant Osvald.
Matí.- No hi ha missa.
Vespre (festiva), 20 h..- Àngela Ferrés i espòs Francisco.
Difunts Colla Benavinguts: Jaume, Pere, Mª Rosa
i Lluís.
Diumenge dia 1.- DIUMENGE PRIMER DE QUARESMA.
9 h.Missa
12:30 h.- Esposos Agustí Castells i Montserrat Roca.
11 h. a Sant Roc.- Celebració dominical amb diaca, en absència de prevere.
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DEL MONESTIR DE MONTSERRAT A LA
QUARESMA QUE ENS ARRIBA
Acabo de participar en unes Jornades diocesanes de formació i espiritualitat
per a preveres i diaques. El tema era “l’acompanyament dels laics”. Ha estat
molt interessant i un dia n’hauríem de parlar.
Però avui em vull fixar en el lloc on hem dut a terme aquestes Jornades: a
Montserrat, i més concretament en el monestir que ens ha acollit. Ho dic
perquè per a mi és una experiència diferent d’anar un dia a Montserrat o
participar en la Romeria, on l’agenda està plena d’actes, de celebracions:
rosari, viacrucis, misses de Romeria, o, senzillament de trobar-te amb la
família o amics i veïns en el context de la cel·la, les places i els camins de
muntanya. No cal dir que és una bona experiència trobar-te Sant Vicenç a
Montserrat...
Però avui vull parlar d’un Montserrat endins del Monestir: l’hostatgeria, el
contacte més directe amb els monjos, i compartir la pregària litúrgica i
principalment la Missa Conventual, concelebrant i deixant-te portar per la
mateixa litúrgia, ajudat per tota la comunitat monàstica. Gustar la
celebració! Això que ho podeu fer més els laics i potser no tant els
celebrants, sempre pendents de les mil coses per tal que la celebració sigui
prou digne i ajudi als fidels. ¿Ja ho feu això de gaudir amb la celebració?
Els textos, els cants, els silencis, la bellesa interior i també la bellesa
estètica... I qui diu l’Eucaristia diu les Vespres. Val la pena pujar
expressament una tarda de diumenge a Montserrat, quan tothom ja
comença a marxar, per assistir a les Vespres. Seguir amb el llibret que se’ns
ofereix, escoltar i seguir la melodia dels salms, cantar el Magníficat i acabar

amb la Salve amb la participació de l’Escolania, la qual, després sempre ens
delecta amb una peça polifònica dedicada a la Mare de Déu.
Fins i tot en aquests dies d’hivern i entre setmana, sempre hi ha persones
que s’hi deixen caure, a vegades només per escoltar, per contemplar, per
participar. Alguns se’ls veu que no saben gaire de què va, però els va bé el
testimoni d’uns monjos que preguen fervorosament. Potser gent que busca
un espai per omplir el seu cor –potser massa buit, potser massa ple-. Potser
seduïts per la bellesa, per cercar una pau interior...
M’ha fet bé la proximitat de la comunitat monàstica. En vigílies de la
Quaresma pensava que aquest temps que ens prepara per la Pasqua ha de
ser un temps d’anar a l’essencial, de buscar la pau interior, de redescobrir
la bellesa de la fe: tornar a sentir la veu de Déu que et convida a refer la
teva vida, la teva relació amb els teus germans, la teva relació amb Déu.
Atreveix-te a viure una Quaresma diferent! I comencem amb bon peu
participant en la celebració del Dimecres de Cendra.
Mn. Antoni Roca



TROBADA DE PARAULA I VIDA: DEMÀ, DILLUNS, DIA 24 DE
FEBRER, A LES 9 DEL VESPRE A LA RECTORIA
Cada últim dilluns de mes. Lectura creient de la Paraula de Déu.
Demà: lectures del primer diumenge de Quaresma, cicle A. Deixa
que la Paraula et parli! Vine i participa-hi!

 DIMECRES DE CENDRA, DIA 26: Dia de dejuni i abstinència.
. Misses amb la imposició de la Cendra a les 8,00 h. i 20,00 h.
. Infants i famílies de la Catequesi: Celebració amb imposició de la
Cendra a les 6 de la tarda.
. Col·legi Immaculada: ¼ de 4 de la tarda: celebració de la Cendra.
 PROPOSTES PER A LA QUARESMA
o Tots els divendres: Viacrucis a 2/4 de 8 del vespre
o Tots els dissabtes: Primeres Vespres del diumenge, a les 19,30h.
o Diumenges:
 8 de març, a les 6 tarda: Viacrucis interior església
 15 de març, 6 tarda: Viacrucis interior església.
 22 de març: 6 tarda: Recés quaresmal als salesians,
predicat pel nostre bisbe Agustí Cortés.
 29 de març: Sortida a veure la Passió d’Olesa.

 CONDOLENÇA: La donem als familiars de Petra Ramos Siles, de 94
anys, que morí el passat dia 20 de febrer. Descansi en pau.
 BAPTISME: Aquest diumenge rep les aigües baptismals l’infant
Izan Marecos Encina. Que segueixi Crist al si de la seva Església.
 CURSET PER A CATEQUISTES DE L’ARXIPRESTAT
Aquest dilluns i dimarts, de 6 a 2/4 de 8 del vespre, al Casal
parroquial: “La Paraula de Déu amb els infants i les seves famílies”

SORTIM!
El cap de setmana passat Déu em va fer un regal. Vaig tenir
l’oportunitat de participar en el Congreso de Laicos «Pueblo de Dios en
Salida». Divendres, dissabte i diumenge ens vàrem aplegar a Madrid
més de dos mil laics de totes les diòcesis espanyoles, amb un bon
nombre de bisbes i amb alguns sacerdots. La majoria dels participants
no era gent gran, com passa a les nostres esglésies. La majoria eren
persones de mitjana edat. I hi havia un bon grup de jovent.
En un moment tan difícil per a l’Església com el que mateix estem
vivint, va ser un regal de Déu poder compartir i celebrar la fe amb tantes
persones
creients
engrescades,
il·lusionades,
esperançades,
compromeses.
No tinc espai per destacar tot el que vaig viure aquells dies. Només
vull subratllar tres reflexions. En primer lloc, la crida a sortir. Ja començo
a ser una mica gran i puc dir que gairebé tota la meva vida he viscut en
una Església que mirava més aviat cap endins, una Església preocupada
sobretot per conservar. Ara se’ns convida a sortir, a anunciar, a
evangelitzar.
En segon lloc, el protagonisme dels laics. He viscut gairebé sempre
en una Església clerical, en la que la veu la tenien bàsicament els
capellans. Era a ells als que tocava evangelitzar. Ara, en canvi, se’ns
envia a evangelitzar als laics, als cristians del carrer. Se’ns traspassa la
responsabilitat a nosaltres.
Finalment, la invitació a viure una nova Pentecosta. Aquest és l’eix
que dóna sentit a tot plegat. És lògic que, com els apòstols a la
Pentecosta, ens sentim més còmodes tancats, reunits només amb els
que pensen com nosaltres. És lògic que ens faci por sortir. Però confiem
en la força de l’Esperit. Ell ens transforma, com ho va fer amb els
apòstols, ens omple de força per anunciar que Jesús dóna sentit a les
nostres vides.
Joan Ferrés Prats

