EN ESPERA DE PASSAR A LA FASE 1 DE DESCONFINAMENT:
Mentre no arriba el moment de celebració litúrgica: Culte sense poble.
Atenció religiosa personal... Permet l’estada de persones i l’atenció
personal individual en els temples, guardant sempre les normes
d’higiene i de seguretat establertes. Res no impedeix que el conjunt de
les persones que siguin al temple facin qualsevol tipus de pregària en
comú.

INTENCIONS DE PREGÀRIA EN LES MISSES
Diumenge dia 10.- DIUMENGE Vè. DE PASQUA. Sant Joan d’Àvila
Per TV local de Sant Vicenç dels Horts, a porta tancada.
12,00 H. (difunts inscrits en les misses d’aquest cap de setmana)
Josep Sagristà i Mercè Prats.
Família Planas Tuset.
Felip Roig Roig (13 aniversari).
Esposos Joan Font (16 aniversari) i Montserrat Mèlich.
Maria Almirall (1r. aniv. dia 4)
Dilluns dia 11.- Sant Ponç i Sant Anastasi
Vespre, 20 h.- Difunts família Esteva
Dimarts dia 12.- Sant Pancraç
Missa sense poble
Jaume Quintana Badosa (5è. aniversari)
Dimecres dia 13.- Mare de Déu de Fàtima
Missa sense poble
Francesc Ribas Badosa
Dijous dia 14.- Sant Sant Maties o Macià, apòstol
Missa sense poble
Francesc Ribas i Assumpció Aymerich
Divendres dia 15.- Sant Isidre Llaurador.
Missa sense poble
Montserrat Martí; Teresa Vilaplana
Dissabte dia 16.- Santa Gemma Galgani
Missa sense poble
Francesc Ribas
Diumenge dia 17.- DIUMENGE VIè. DE PASQUA. Sant Pasqual Bailón
Per TV local de Sant Vicenç dels Horts, a porta tancada.
12:00 h.- Esposos Joan Marcè i Pepi Munné i familiars.
Genís Puig i Maria Mompart
Josep M. Aymerich Costa.
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DAVANT LA DECLARACIÓ DE LA RENDA:
MARCA AMB UNA “X” L’AJUDA A L’ESGLÉSIA
L’Estat aporta a l’Església el 0,7 dels impostos recaptats pels ciutadans que
han manifestat la voluntat d’ajudar l’Església catòlica. La “x” en la casella
d’ajuda a l’Església catòlica decidirà l’import final que rebrà l’Església.
Els diners recaptats gràcies a aquesta assignació voluntària es
redistribueixen a totes les diòcesis a través de la Conferència Episcopal. No
marcar la nostra ajuda pot significar, d’una banda, una estrangulació dels
recursos disponibles dels bisbats i en segon lloc se’n veurien afectades les
moltes obres assistencials que manté l’Església a favor dels més
necessitats.
Es fa evident així l’autonomia financera de l’Església: només depèn dels
propis fidels i dels simpatitzants que poden veure amb bons ulls el treball
de l’Església.
Podem assenyalar les dues caselles alhora: ajuda a l’Església catòlica i
finalitats socials (Càritas també se’n beneficiarà!). Es tracta d’un gest
gratuït: aportes a l’Església un 0,7% dels impostos que ja pagues. No es
tracta d’augmentar el cost dels impostos, sinó d’assenyalar la finalització
d’una petita part del que ja et toca pagar (el 0,7%). Se’t demana que
exerceixis aquest dret, tant si fas tu la declaració com si demanes que te la
facin. Amb aquest gest facilitaràs un millor servei pastoral i social de
l’Església.

El secretariat pel sosteniment de l’Església de la CEE va editant, cada any
per aquestes dates, una revista - “X tantos”, “X tants”- d’informació sobre
el sosteniment de l’Església. El mateix títol de la revista ja porta el seu
missatge: la X ens recorda el signe que cal posar a les dues caselles d’ajuda.
A la vegada és el signe de multiplicar que es llegeix “per”. Així el títol es
llegeix: “per tants” i ens recorda que fem l’aportació per tants serveis
que rebem de l’Església o per tants serveis que l’Església fa: els
sagraments, l’atenció pastoral, el servei als pobres, als malalts, etc.
Els beneficis es distribueixen, amb criteris de proporcionalitat, a totes les
diòcesis.
La nostra diòcesi, amb tots els seus serveis, se’n beneficiarà amb la nostra
aportació. Gràcies!
Mn. Antoni Roca

✓ GRÀCIES I CONTINUEU AJUDANT
Continuen arribant donatius a la parròquia i Càritas. Molts preneu
consciència del moment econòmic difícil que està passant la
parròquia, amb 9 diumenges sense col·lectes... Us haig de dir
gràcies i, sobretot... continueu ajudant!. No us estranyeu que posem
aquests dies els comptes per ajudar:
PARRÒQUIA: ES45 2100 0142 8902 0028 4673.
CÀRITAS:
ES86 2100 0142 8902 0048 0554.
✓

UNA PASQUA SENSE SAGRAMENTS!
Ja sabem que el temps més adequat per celebrar els sagraments és
el temps de Pasqua. I és que els sagraments neixen del misteri
Pasqual: del Cos de Crist lliurat per nosaltres en surt sang i aigua,
referència de la vida nova: el Baptisme (aigua) i l’Eucaristia (sang).
El Crist ressuscitat alena sobre els apòstols i els dona l’Esperit Sant
perquè continuïn la seva obra de salvació, i els fa ministres del
sagrament del Perdó.
Aquesta Pasqua ha estat ben atípica: sense sagraments! En les
nostres parròquies no hi ha hagut ni Baptismes, ni Conformacions,
ni Eucaristia ni iniciats per a acostar-se a rebre per primera vegada
l’Eucaristia (de moment). Molt poca gent ha tingut accés al
sagrament del Perdó. Contades Uncions de malalts, ni nous

candidats a rebre el diaconat i presbiterat; casaments aplaçats “sine
die” o per més enllà de la Pasqua.
Entenem així que una Església sense sagraments esdevé una
Església escapçada i condemnada a mort si això fos per sempre,
perquè dels sagraments en neix la vida de l’Església. Però també
l’Església pot passar temporades de “dejuni” de sagraments. En
aquest dejuni, però, la Paraula de Déu és viva i eficaç i la tenim molt
a prop nostre. La Paraula, la pregària i, sobretot, la caritat passen a
tenir un relleu que potser no acabem de valorar prou.

QUE ELS VOSTRES CORS S’ASSERENIN
Amb aquestes paraules comença l’evangeli d’aquest cap de setmana. És
una invitació semblant a altres que fa Jesús Ressuscitat a les seves
aparicions: “No tingueu por”, “No temeu” o, sobretot, “Pau a vosaltres”.
En els evangelis del temps de Pasqua aquestes invitacions a la pau interior,
a la serenor, a la confiança són tan insistents que em pregunto per què mai
no me les he pres com un manament, com un repte, com un distintiu del
creient. I també em pregunto si aquest repte no és especialment difícil en
un temps de crisi com el que ara estem vivint.
I és que en moments de dolor, incertesa i ansietat no és fàcil mantenir la
serenitat i la pau interior. Per això em conforta llegir completa la invitació
de Jesús: “Que els vostres cors s’asserenin. Creieu en Déu, creieu també
en mi”. La meva serenor, la meva pau interior, no hauria de ser el resultat
d’un esforç que m’imposo a mi mateix, sinó un do que em ve donat a partir
de la meva fe, de la meva confiança en Déu Pare.
Segons l’evangeli d’aquest cap de setmana, Jesús viu a la casa del Pare la
seva vida plena de Ressuscitat: “Jo estic en el Pare i el Pare està en mi”. I
Jesús torna a la casa del Pare per preparar-nos una estança, “perquè també
vosaltres estigueu allà on jo estic”.
Trobo que aquesta és la resposta a les meves pors i a la meva ansietat.
Com més espai obri en el meu interior per a Jesús, que és camí, veritat i
vida, com més m’abandoni en la confiança en un Pare que m’estima, més
fàcil serà que la serenor i la pau creixin en el meu interior.
Joan Ferrés Prats

