Parròquia de Sant Vicenç Màrtir
INTENCIONS DE PREGÀRIA EN LES MISSES
Dissabte dia 7.- Santa Perpètua i Santa Felicitat, màrtirs.
Vespre (festiva), 20 h..- En acció de gràcies pels 89 anys.
Difunts família Torredemer-Roig
Joan Morral i esposa Antònia, Teresa Morral i
espòs Joan.
Flor Elsa Cereño (19 aniversario)
Diumenge dia 8.- DIUMENGE SEGON DE QUARESMA. Sant Joan de Déu
9 h.- Família Planas Tuset
12:30 h.- Adela Prats i espòs
11 h. a Sant Roc.- Celebració dominical amb diaca, en absència de prevere.
Dilluns dia 9.- Santa Francesca Romana, fundadora de les oblates
benedictines. Sant Pacià, bisbe de Barcelona
Vespre, 20 h.- Cisqueta Vendrell i espòs salvador.
Didunts família Prat Salvans
Pepi Grané (10è. aniversari)
Francisca Vendrell (el Sant) i espòs Lluís Bosch.
Lluís Bosch Vendrell (4t. aniversari)
Dimarts dia 10.- Sant Simplici, papa.
Matí, 8 h.- Pepi Grané (10è. aniversari)
Vespre, 20 h..- pels fidels difunts
Dimecres dia 11.-Santa Àurea religiosa i Eulogi, prevere i màrtir.
Matí, 8 h.- Missa
Vespre, 20 h..- Concepció Nicolau Roig i espòs.
Dijous dia 12.- Sant Sant Inocenci I, papa. Sant Maximilià, màrtir.
Matí, 8 h.- Demanant una gràcia a l’Esperit Sant
Vespre, 20 h..- Missa
Divendres dia 13.- Santa Patrícia, màrtir i Sant Ramir, monjo i màrtir.
Matí, 8 h.- Missa
Vespre, 20 h..- Missa
Dissabte dia 14.- Sant Arnold, abat i màrtir. Santa Matilde, emperadriu.
Vespre (festiva), 20 h..- Missa
Diumenge dia 15.- DIUMENGE III DE QUARESMA. Santa Madrona, vg. I mr.
9 h.- Josep Martí Solanes Yherla (Sant)./ Difunts família Aymerich –Boltà.
M. Teresa Casanovas (3r. aniv.), espòs Ramón Estévez i filla
M. Teresa Estévez.
12:30 h.- Josep Mompart i esposa Dolores.
Joaquim Siñol i Pepita Rocher.
11 h. a Sant Roc.- Celebració dominical amb diaca, en absència de prevere.
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Catequesi sobre la Història de la Salvació:
(2n. diumenge)

“HI HAVIA UNA VEGADA UN HOME DE FE”
Si diumenge passat contemplàvem l’home -Adam i Eva- temptat i
caigut, avui veurem que Déu vol salvar la nissaga pecadora, començant per
Abraham.
Efectivament, aquell Adam que tots portem dintre va fent de les
seves: mata en la persona de Caín; en temps de Noé “només pensa en fer
el mal, és corromput i ple de violències”; desafia Déu en la torre de Babel:
“el seu orgull arriba al cel”.
I tots arrosseguem quelcom d’aquell Adam de l’antigor: quan avui es
mata i es malmeten les relacions humanes, quan avui la passió, o el diner,
porten a fer disbarats, quan cobegem el mal, quan l’indefens sempre paga
els plats trencats, quan els corruptes i vividors triomfen... Adam continua
fent de les seves... Com veus, la Bíblia no és història passada. Adam –l’
“home vell”- va traient el nas sempre que pot.
Però vet aquí que en aquest escenari s’esdevé un fet nou: Déu vol
salvar la nissaga pecadora. Crida un home i el fa pare d’un gran poble, el
poble de Déu. Un nou llinatge naixia amb Abraham. Neix una Història de
Salvació que arribarà a la seva plenitud en Jesucrist.
L’ “home pecador” és cridat a fer un llarg viatge i esdevenir, així,
“l’home de la fe”. Un camí que va de “deixar el teu país, el teu clan, la

casa del teu pare, per anar-te’n al país que jo t’indicaré” (Gèn. 12,1). I
Abraham se n’anà com el Senyor li havia dit. T’hi fixes? Tot el contrari de
l’Adam desobedient. Ens trobem davant l’home de fe. Malgrat la distància
entre tants segles i uns temps i unes cultures tan diferents de les actuals,
Abraham és el paradigma de l’home creient i per això és anomenat el
“nostre pare en la fe”: perquè darrere l’home de fe de tots els temps hi ha
sempre una crida de Déu, una resposta obedient, un camí desconegut que
es va fressant, vers una terra promesa. Hi ha un viure en la provisionalitat,
en tendes, com pelegrins, mentre esperem “l’acompliment de la nostra
esperança”. I darrere cada home i dona creient, ¿no hi ha la prova i el
sacrifici, com en la història d’Abraham? ¿no és aquest el missatge que Jesús
transfigurat dona en la muntanya del Tabor?: Fa comprendre que la passió
és necessària per arribar a la glòria de la resurrecció.

 DIVENDRES, 1 DE MAIG: SORTIDA ARXIPRESTAL a Banyoles i al
Santuari de Santa Maria del Collell. Esmorzar i dinar al restaurant de
la Carpa de l’estany, davant del llac. La Missa al Santuari del Collell, a 13
Km. De Banyoles, a cavall del Pla de l’Estany i la Garrotxa, on es venera
Santa Maria, una talla romànica del segle XII. Preu: Esmorzar, dinar i
autocar: 45 €. Comenceu a estalviar!

La nissaga d’Abraham va fent el seu camí, aquí caic i aquí m’aixeco:
un camí de temptacions, però també de transfiguració, per no perdre l’alè
davant la prova. Hi ha moments d’il·luminació que ens fan dir: “Senyor, que
n’estem de bé aquí dalt!” (Mt 17,4). Però després ve el camí de la passió i
la creu, amb un Jesús tot sol, sense resplendors, però hem sentit una veu:
“és el meu Fill, escolteu-lo”. Resta en el cor la vivència d’una llambregada
resplendent i les paraules d’Ell: “Aixequeu-vos, no tingueu por” (Mt 17, 7).

Ja em disculpareu, però vaig pensar de seguida que no era un
missatge gaire cristià, sobretot que no era un missatge propi de la
Quaresma. Per descomptat, soc conscient de la bona intenció de la persona
que el va fer i també dels bons sentiments de la persona que ens el va
enviar, però penso que amb aquest tipus de missatge no contribuïm a què
les persones siguem més felices, perquè lliguem la felicitat al fet que ens
passin coses maques.

Vet aquí, doncs, com la nissaga humana es refà de la trompada
d’Adam i s’orienta cap a Déu en Abraham. Però se’n sortirà? (continuarà)
Mn. Antoni Roca

«QUE TODO SEA BONITO»
Aquesta setmana he rebut un d’aquells missatges que se solen
enviar per Whatsapp per desitjar als altres un bon dia. Ens l’havien enviat
a tots els que formem part d’un grup de fe a la parròquia. S’hi veia una
finestra amb un dia molt radiant al darrera i, a l’interior, un test amb flors.
I el text deia exactament: «Que hoy te pase de todo y que todo sea bonito».

Hi ha persones que no són prou madures perquè gairebé no han
hagut de patir mai, perquè les coses els han estat massa fàcils. El que en
un primer moment pot semblar un benefici per a elles acaba sent un
perjudici.
Els cristians sabem que no es pot arribar a la Terra Promesa sense
haver creuat el desert, i sobretot que no podem arribar a la Resurrecció
sense passar per la passió i la mort.

 QUARESMA, RECORDEU…
. Almoina penitencial (caixeta de Càritas al costat del Sant Crist).
. Viacrucis: Diumenges,(8 i 15 a les 18 h.) i els divendres, a les 19,30h.
. Recés quaresmal arxiprestal: dia 22, als salesians, a les 5 tarda.
 PASSIÓ A OLESA DE MONTSERRAT: DIUMENGE 29. Sortida a les
8,30 (alerta que aquest dia s’avança l’hora!). Passió +dinar +viatge: 40
€. Ja tenim mig autocar ple!
 ESPAI DE PREGÀRIA: Demà dilluns, dia 9: a ¼ de 8 del vespre:
La Quaresma, temps que invita a penedir-nos.
Exposició del Santíssim i Missa a les 20h.

Per això crec que la nostra preocupació i el nostre desig no haurien
d’estar fixats en les coses que ens passen (que siguin maques) sinó en la
nostra actitud davant d’elles, en la nostra capacitat d’encarar-les de manera
positiva. No es tracta que no hi hagi adversitats, sinó que sapiguem
convertir-les en oportunitats. No es tracta que no hi hagi obstacles, sinó
que sapiguem convertir-los en trampolí.
Sé que queda molt bé, però també que no és gens fàcil. Sé que ho
tinc molt clar, però també que em costa. Per això necessito Jesús, no només
com a model, sinó també com a força interior.
Joan Ferrés Prats

