Parròquia de Sant Vicenç Màrtir

HOMILIA DEL DIUMENGE 4T. DE QUARESMA.
22 de març de 2020

Estimats, bon diumenge de Quaresma des de les vostres cases,
El diumenge quart de Quaresma, amb el seu to de moderada alegria
perquè ja albirem la Pasqua, ens troba enguany enmig d’aquesta angoixa pel
contagi d’un virus que fa estralls arreu, també entre nosaltres, en familiars i amics.
Ens troba sense poder celebrar l’Eucaristia, el Memorial del Senyor.
L’Evangeli ens presenta la trobada de Jesús amb el cec de naixement.
Avui el Senyor es vol trobar amb el cec de naixement de torn, que som una mica
tots, que sentim com mai la nostra fragilitat i les nostres foscors. Que Ell actuï en
nosaltres i ens faci creients en aquest moment de foscor. El salm responsorial és
un cant ple de fe en el Bon Pastor que mena la seva comunitat vers prats
deliciosos, vora l´aigua. Jesús ens fa passar de la por al repòs. Allí ens retorna. Avui
enyorarem aquell espai acollidor de la parròquia, on el Senyor, seguint el salm
para la taula davant meu, on m´ungeix el cap amb perfums; on omple a vessar
la meva copa...
El treball de les parròquies és possibilitar que el Senyor continuï
treballant -com va fer amb el Cec- les persones en aquesta obra meravellosa que
es la fe. Que la fe en Crist neixi, creixi, maduri, se contagiï, como va passar amb el
cec.
Avui que tenim la parròquia que externament esta “confinada”, com
nosaltres, podem valorar més la seva existència, el seu treball: La parròquia, un
lloc on per la Paraula de Déu, en la celebració, en les reunions, en els grups de
joves, de confirmació, de catequesi, de voluntariat de Càritas, etc. ressona una
invitació urgent que surt en la segona lectura: "Desperta, tu que dorms, ressuscita
d’entre els morts i Crist t’il·luminarà... Desperta i renta’t, i Crist t’il·luminarà.
Aquestes accions de la parròquia són les que omplen una parròquia: que
els homes i dones d’avui, els joves i els infants, els parroquians de tota la vida i els
que s’hi van incorporant, els practicants ocasionals, a través de les activitats i de
les celebracions litúrgiques i sobretot en la missa dominical puguin trobar una
paraula d’ànim, de llum, d’alè, d’esperança, de pau, una paraula i una acció de
Crist misericordiós. Com és important contagiar aquest missatge central de la
nostra fe pasqual, en aquests moments de dolor, de por. I com necessitem el caliu
de la comunitat cristiana que ens acompanya més enllà del nostre confinament.
Aquests dies la plaça de la parròquia està buida del tot, com buida i
tancada està l’església... Recorda el primer dissabte Sant: un gran silenci i solitud.
Però vindrà la Pasqua i la plaça tornarà a omplir-se i la font de la plaça rajarà per
a tothom... Sentim-nos nosaltres els primers beneficiats. El Senyor també ens va
treballant a nosaltres i ens va polint, a través de la seva gràcia, a través dels altres,
a través de les proves de la vida... D’aquesta “prova” que estem passant, no en
podem sortir més purificats?
El Senyor ens interpel·la en aquesta situació i ens diu com al Cec: “¿Creus en el
Fill de l’home?” (I jo dic) ¿I qui és, Senyor, perquè hi pugui creure?. Jesús em diu:
“Ja l’has vist: és el mateix que parla amb tu”. (I jo li dic): “I crec, Senyor”. I
l’adorà.
Que així sigui.
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CONFINATS!
Quina setmana més estranya acabem de passar! “No ho havíem vist
mai!”. Un Sant Vicenç dels Horts sense gent pel carrer, botigues i escoles
tancades, esglésies sense culte... Més enllà d’això, la por que es viu, el
pànic i angoixa, l’interrogant de com acabarà tot plegat. Hi ha, sobretot,
les persones contagiades, les que han mort, les famílies que ho estan
patint. I l’abast de la tragèdia: un virus de fàcil contagi, que s’estén per
tots els països, sense vacuna, que té una incidència gran en les persones
grans, en les que tenen una salut més fràgil, però també que pot afectar
a tothom. Una situació que està col·lapsant el nostre sistema sanitari. I
no cal dir el daltabaix que suposarà a nivell social i econòmic.
Com a creients se’ns imposa una reflexió: Déu ens està parlant. No vull
dir que Ell ens ho envia perquè té quelcom a dir-nos. No. Ell no envia.
Altra cosa és que nosaltres sapiguem descobrir què ens està dient Déu
en tot això que ens passa. Per si alguna vegada ens havíem oblidat del
la fragilitat humana i ens havíem omplert d’orgull ara vivim aquesta
pandèmia que ens fa pensar molt sobre la nostra realitat humana. Ens
fa humils i més solidaris davant el sofriment humà.
El confinament també ens fa pensar. Potser hem estat més sols i ens
hem trobat més amb nosaltres mateixos; potser amb el nucli reduït dels
de casa i ha sigut una ocasió per fer més vida de família, per tractar-nos
més (vetllem perquè no ens barallem més!). Potser descobrim que la
nostra vida és un neguit de molta acció i ens falta moments de quietud,
de pau. Trobar gust pel silenci. També el confinament té una dimensió
solidària. Ho fem perquè som responsables, perquè no som indiferents

al què està passant, perquè pensem amb
Confinament perquè pensem amb els altres.

el servei sanitari...

Finalment –i conscient que no exhaurim el tema- la dimensió religiosa
també ha rebut una forta sotragada: la por –tan humana- com lliga amb
la confiança que ens ve de la fe? Entre nosaltres ho diem molt sovint i
amb raó: preguem! Però afinem també la nostra manera de pregar:
egoista?: que no em passi res a mi, als meus... En els salms i sobretot
en Jesús trobem que pregar és posar-se en les mans del Pare. ¿Es repetir
unes fórmules com si tinguessin un poder màgic? A l’Evangeli Jesús ens
avisa: “quan pregueu, no parleu per parlar, com fan els pagans: es

 FINS A NOU AVÍS
El nostre temple parroquial resta tancat davant el risc de
contagi del coronavirus i davant les crides insistents i
severes de l’autoritat a complir el confinament obligat.

La pregària sempre la podem fer des de les nostres cases.
Recordem: Jn 4, 23-24:
Diu Jesús: Arriba l'hora, més ben dit, és ara, que els autèntics adoradors
adoraran el Pare en Esperit i en veritat. Aquests són els adoradors que
vol el Pare. Déu és esperit. Per això els qui l'adoren han de fer-ho en
Esperit i en veritat.

pensen que amb la seva xerrameca es faran escoltar... el vostre Pare bé
sap de què teniu necessitat abans que li ho demaneu (Mt 6, 7-8). Quan
es troba davant la mort prega: “Pare, si és possible que passi de mi
aquest calze...” (Mt 26, 39).
Personalment, em va bé pregar amb alguna de les súpliques que recullen
els salms o algunes de les peticions que surten de llavis de persones que
acudeixen a Jesús o del mateix Jesús: “Confio el meu alè (la meva vida)
a les vostres mans” “Tingueu pietat de mi, que sóc un pobre pecador”,
“Senyor, feu que hi vegi”. “Senyor, no us fa res que ens enfonsem?”
“Senyor, recordeu-vos de mi”...
En la majoria dels salms trobem pregàries magnífiques davant les
diverses situacions humanes que podem viure: de lloança, de súplica,
de perdó. Pregàries que surten del cor, d’un cor creient.
Que quan ens diguem: preguem, no sigui una mera fórmula per sortir
del pas. Sigui: confiem en Déu, Déu ens acompanya, Déu ens estima, et
porto al cor i porto la teva pena, el teu sofriment davant el Pare que en
Jesucrist ens ha mostrat com ens estima.
Amics, vicentins/nes, parroquians, cristians, creients, cercadors de
Déu... els grans que esteu espantats, els qui esteu sense visites a les
residències, i els joves, els qui esteu confinats sols, els malalts... Us porto
al cor i us porto en la meva pregària. Com diu el salmista: “Espera en el
Senyor! Sigues valent! Que el teu cor no defalleixi! Espera en el Senyor!”
(Salm 27, 14).
Mn. Antoni Roca

Tampoc no hi ha despatx: Per consultes, papers, etc.
vulgueu trucat al Tel. 936 560 201 o adreçar-vos al correu
electrònic: santvicenc@parroquiasvh.cat
 ANUL·LACIÓ DE LA SORTIDA A LA PASSIÓ D’OLESA
Com era de preveure, diumenge vinent, dia 29, queda suspesa la
sortida a la Passió d’Olesa. Quan passi l’estat d’Alarma i retorni el
funcionament de tot, es retornaran els diners en el despatx
parroquial.


SOBRE ELS ACTES I CELEBRACIONS DE LA SETMANA SANTA
Diumenge vinent s’anunciarà com queda la programació.

 CATEQUESI
Agraïm i valorem l’esforç de l’equip de Catequistes que seguint les
indicacions de la Delegació Diocesana de Catequesi, s’esforcen per
proporcionar material catequètic als infants i joves perquè d’alguna
manera puguin fer catequesi on line des de casa.

INTENCIONS DE PREGÀRIA
En no haver-hi misses, les intencions de pregària corresponents
s’aplicaran quan sigui possible la celebració litúrgica.
Disculpeu les molèsties.

