INTENCIONS DE PREGÀRIA EN LES MISSES

Parròquia de Sant Vicenç Màrtir

Diumenge dia 26.- DIUMENGE TERCER DE PASQUA. Per TV local de Sant
Vicenç dels Horts, a porta tancada.
12,00 H. (difunts inscrits en les misses d’aquest cap de setmana)

Paco Romero (1r. aniversario)
Josep Font i Pepeta Casanovas
Miquel Via, esposa Dolors i filla Maria Rosa.
Joan Saperas i esposa Benita
Joaquim Llopart i pares.
Esposos Isidre Prats i Maria Almirall
Esposos Joan Font i Montserrat Mèlich.
José Linares Savall (+13 abril)
César Muriano Solier (+17 abril, en Sant Just))
Dilluns dia 27 .- MARE DE DÉU DE MONTSERRAT, patrona de Catalunya i
del nostre Bisbat.
Missa sense poble . Montserrat Roig i espòs Joan.
Montserrat Martí Alabart .
Roser Munné Rigol (1 mes.)

Dimarts dia 28.- Sant Crist de Piera.
Missa sense poble.
Família Martí Tuset.
Dimecres dia 29 .- Santa Catalina de Siena, patrona d’Europa.
Missa sense poble.
Dijous dia 30 .- Sant Pius Vè., papa.
Missa sense poble.
Divendres dia 1 de maig.- Sant Josep Obrer.
Missa sense poble.
Dissabte dia 2.- Sant Atanasi, bisbe i doctor de l’Església.
Missa sense poble
Diumenge dia 3.- DIUMENGE QUART DE PASQUA. Per TV local de Sant
Vicenç dels Horts, a porta tancada.
12,00 H. (difunts inscrits en les misses d’aquest cap de setmana)
Difunts família Torredemer Roig.
Ricard Ruiz Esteva.
Esposos Agustí Castells i Montserrat Roca.
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SOU FELIÇ, VERGE MARIA
A la vigília de la Mare de Déu de Montserrat em ve a la memòria
una antífona adreçada a Maria que diu: “Sou feliç, Verge Maria, vós que
heu acollit la Paraula que és llum per al món”.
Aquest any la celebració tant de Sant Jordi com de la Mare de Déu
de Montserrat han participat del confinament que patim tots. I és una
llàstima perquè és propi dels humans i dels pobles celebrar, viure, fer
festa. No ho hem pogut fer com haguéssim volgut, però ho hem suplert
de mil maneres, principalment a través de les xarxes socials.
No obstant, no voldria que se’ns escapés la dimensió més cristiana
del patronatge, principalment de la Mare de Déu de Montserrat.
Parlar de ser Feliç, amb la seriosa situació sanitària que estem
passant, deu ser difícil. Malgrat tot recordem que feliç, feliços és la
paraula que precedeix cadascuna de les Benaurances de Jesús, el seu
gran discurs als qui el volien seguir.
Entre els feliços que han seguit el camí de Jesús, brilla, la primera
de totes, Santa Maria, que va sentir de la seva cosina Elisabet la
benaurança que les condensa totes: Feliç tu, que has cregut: allò que el
Senyor t’ha fet saber es complirà. Feliç perquè ha cregut! El Totpoderós
ha fet meravelles en ella. Aquesta seva felicitat, però, no li ha estalviat
les dificultats, els sofriments, els quals, malgrat tot, no l’han poguda
apagar.
I aquesta felicitat de Santa Maria és una crida a tots els cristians,
els qui ara i avui estem passant aquesta pandèmia, a fer el camí que ella

ha fet, una crida a aquesta felicitat que ha il·luminat la seva vida, per
tal que, creient com ella, també les ombres del nostre cor es dissipin.
Som feliços d’haver cregut? Aquesta potser és una pregunta que
no ens fem gaire, i que, en canvi, hauria de ser al bell mig de la nostra
vida cristiana. En aquestes circumstàncies que estem vivint, la fe en
Déu és una ajuda en moments de dificultat, sens dubte, però molt més
encara, és font de la felicitat autèntica i perenne; de la felicitat que,
deixant de banda la situació que a cada moment ens toca viure, alimenta
la nostra vida i li dona forma.
Demanem-li a la Moreneta: “Concediu-nos de romandre fent camí,

ferms com Vós, sigui vora la creu en hores de foscor, sigui amb els
germans, en hores de llum i flama”. “Il·lumineu la catalana terra, guieunos cap el cel“.
Mn. Antoni Roca

✓ LA PARRÒQUIA VA FENT...
Mentre no reprenem les activitats parroquials, la parròquia fa el que
pot a través de les xarxes socials a internet: Web, facebook, instagram,
TV local... Els nens de catequesi reben treballs a traves del WhasApp.
Els de confirmació i joves es troben telemàticament, etc. T’assabentes
que n’hi ha que connecten amb Montserrat per la missa diària, laudes i
vespres, d’altres a la missa diària del nostre bisbe a través de YouTube,
la 13TV.... També Ràdio Estel... Algú fent broma deia: aquest any no
ens hem empatxat de “mona”, però hem seguit més que mai els oficis
de Setmana Santa: 4 Vetlles Pasquals seguides: TV local (parròquia),
Vaticà (Sant Pare), Montserrat i encara a la catedral de Toledo... Un
veritable empatx!
✓ LES ACTIVITATS QUE NO S’HAN POGUT FER
Les recordem perquè valorem la vida de la parròquia i de l’Arxiprestat.
A part de les Misses i altres sagraments i exèquies, estava previst:
. Recés arxiprestal el dia 22 de març al col·legi dels Salesians.
. Anada a La Passió d’Olesa de Montserrat, el dia 29 de març (es
retornaran els diners tot seguit s’acabi el confinament).
. Trobada arxiprestal de famílies de catequesi, els dia 25 d’abril, a
Pallejà.
. Sortida arxiprestal a Banyoles i Sta. Maria d’El Collell el dia 1 de maig

✓ CONDOLENÇA
La donem als familiars de José Linares Savall, de 76 anys que morí
el passat dia 13 d’abril. Descansi en pau.

✓ FESTA DE L’ESPLAI MONTSERRAT
Demà dilluns, dia 27, l’ Associació de Gent Gran Esplai Montserrat
celebraria la seva patrona. A causa de les circumstàncies sanitàries
enguany no es podrà celebrar. En la missa d’avui, diumenge,
retransmesa per TV local i YouTube, es farà una pregària pels socis i
familiars difunts d’aquest darrer any de l’esmentada Associació.
Encoratgem la Junta, socis i col·laboradors en aquesta obra que ofereix
omplir un temps de lleure, de tertúlia, convivència i d’activitats per a la
gent gran de Sant Vicenç.

L’ESGLÉSIA EN TEMPS DE CORONAVIRUS
Hi ha persones que se la tenen jurada a l’Església i que aprofiten
qualsevol oportunitat per fer-li mal des dels mitjans de masses o des de les
xarxes socials. Aquests dies s’ha esbombat, per exemple, que la policia va
interrompre una missa que s’estava celebrant en un terrat, i que dues
monges van ser detingudes al carrer per saltar-se el confinament. Després
es va saber que la missa era en el terrat privat d’un convent (hi participaven
els 8 sacerdots paüls que hi viuen en comunitat), i que les dues monges
anaven a portar 1.500 mascaretes que havien configurat al seu convent.
Per descomptat que a l’Església tenim draps bruts que hem de
rentar. Però també és veritat que, gràcies a Déu, hi ha una Església
exemplar, evangèlica, que no sol sortir als mitjans.
Amb motiu del coronavirus, la feina ingent que fa Càritas
sistemàticament en favor del més desfavorits s’ha multiplicat, i s’ha
incrementat el número de voluntaris que hi participen, portant aliments i
medicines a persones sense recursos. Les aportacions econòmiques dels
cristians han crescut. La Conferència Episcopal Espanyola ha fet arribar 6,5
milions d’euros a Caritas espanyola perquè els reparteixi a les Caritas
diocesanes. Per altra banda, moltes diòcesis han ofert a les autoritats espais
i locals per a hospitals o per a altres menesters.
Tampoc no se sol parlar del servei que fan capellans i monges als
hospitals donant consol i estimació als malalts, assistint als moribunds, fentlos costat fins al darrers instants. Tampoc que la Conferència Episcopal ha
demanat a bisbes i sacerdots que es baixin el sou per ajudar els més
desafavorits per la crisi.
No es tracta de posar-se medalles. Això no és res més que el que
ens demana Jesús a l’Evangeli a tots els cristians, però conèixer aquests
testimonis ens ajuda a prendre consciència que Jesús continua essent viu,
i ens estimula a seguir fent-lo present en els més necessitats.
Joan Ferrés Prats

