HORARI DE MISSES A PARTIR DEL 18 DE MAIG DE 2020.
(PROVISIONAL, EN TEMPS DE PANDÈMIA):
FEINERS: dilluns: a les 20h. De dimarts a divendres, a les 9,00 h.
DIUMENGES I FESTIUS:
. Missa de vigília: 20,00 h.
. Diumenges i festius: 9,00h i 12,30 h.

INTENCIONS DE PREGÀRIA EN LES MISSES
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.
Dilluns dia 18.- Sant Joan I, papa i màrtir
20,00 h.- Manuel Garcés. Ànimes purgatori.
Dimarts dia 19.- Sant Francesc Coll
9,00 h.- Jordi Bertran. Paquita Pérez Martínez
Dimecres dia 20.- Sant Baldiri, diaca i Sant Bernardí de Siena, prevere.
9,00 h.- Antonio Pastor i Margarita Mayor.
Dijous dia 21.- Santa Virgínia i Sant Cristòfor Magallanes, prevere i
companys màrtirs.
9,00 h.- Lluís Planes Llopart.
Divendres dia 22.- Santa Rita de Cassia i Santa Joaquima de Vedruna,
religiosa.
9,00 h.- Oleguer Boloix Casas.
Família Martí Tuset.
Joaquim Fulqué Margalef.
Dissabte dia 23.- Sant Desideri.
20,00 h. (de vigília).- Miquel Siñol (10 (aniv.) esposa Lola, fill Hermenegild
i neboda Núria.
Diumenge dia 24.- DIUMENGE DE L’ASCENSIÓ DEL SENYOR O VIIè. DE
PASQUA. Maria Auxiliadora
9,00 h.- Missa (intencions del 22 de març): Família Martí-Tuset./ Esposos
Joan Marcè i Pepi Munné i intencions família./
Mª Teresa Prat Costa (16 aniv.) i espòs Josep Escofet.
12:00 h.- Ramon Badosa Mèlich (26 aniversari).
Esposos Isidre Prats i Maria Almirall.
Joan Costa Ubach (20è. aniversari)
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REFER LA NOSTRA SOCIETAT,
LA NOSTRA ESGLÉSIA
El Bisbe Agustí s’ha adreçat als seus diocesans amb unes paraules que
quasi transcric al peu de la lletra. Ho fa en aquests moments en què
molt tímidament ens anem refent de la sotragada de la pandèmia, quan
encara estem lluny de l’arribada de la “nova normalitat”... Crida als
ànims i a una esperança activa, amb un esperit pasqual, en aquest
procés de refer la nostra convivència, la nostra societat, la nostra
Església.
A la pregunta de si en sortirem millorats d’aquesta crisi, si les coses
canviaran cap a millor, ell espera que sí -tant de bo!- i fa aquestes
reflexions:
- Les crisis ens situen en una posició d’autenticitat: les crisis serveixen
per créixer quan ens fan descobrir el que som, acceptant la realitat
amb les nostres necessitats més profundes, neguits, esperances... Si
acceptem aquesta realitat, el Senyor ens ajuda a caminar.
- També les crisis ens fan descobrir que hi ha un horitzó, hi ha una
possibilitat -oferta des de Déu mateix- de fer de la nostra vida, no
un simple “passar” i suportar, sinó fer-ne una autèntica creativitat,
un món, una Església unes comunitats veritablement noves.
Hem assumit aquest repte? Som capaços de prendre decisions lliures i
personals des del cor? ¿serem capaços d’encomanar als germans
actituds profundes d’autenticitat, d’alegria, de pau i de serenor?
Siguem capaços de veure i viure i conviure els profunds ideals que des
del punt de vista de la nostra fe ens presenta l’Evangeli. Ànim!

celebrant-combregant (El Cos de Crist: Amén) que s’haurà fet
comunitàriament després del “Senyor no sóc digne”./ No es passarà
la col·lecta a l’ofertori. Podràs fer el teu donatiu a la sortida (hi haurà
allí la bossa de la col·lecta).

✓ ENS HAN DEIXAT AQUESTA SETMANA
o Joan Campamà i Costa. Morí el passat dia 11, a l’edat de
83 anys.
o Paquita Pérez i Martínez. Morí el passat dia 13, a l’edat
de 68 anys.
o Àngel Cuadrado i Valls. Morí el passat dia 14, a l’edat de
72 anys.
Que descansin en la pau del Senyor. Que les seves famílies rebin
l’escalf de la nostra proximitat i de les nostres pregàries.

UNA NOVA NORMALITAT
Aquesta setmana un amic em preguntava si creia que de tot això
que estem vivint en quedarà alguna cosa o s’acabarà convertint en fum. No
vaig saber què contestar-li. Vull creure que sí, que en quedarà alguna cosa.
Desitjo que sí. Però no sé pas.

FASE 0,5 O FLEXIBILITZACIÓ DE LA FASE 0
A partir d’aquest dilluns, dia 18, es posa en marxa aquesta fase
intermèdia entre la 0 i la 1. Suposa un canvi que ens afecta a
nosaltres:
o Que les esglésies puguin obrir i omplir-se fins a un terç
de la capacitat habitual.
o Que els funerals a l’aire lliure hi puguin assistir 15
persones i 10 en recintes tancats (tanatoris).
Aquesta nova situació fa que a partir de dilluns, dia 18 de maig, es
pugui celebrar l’Eucaristia en les nostres parròquies.

Em fa por que la lògica obsessió per tornar a la normalitat que s’està
palpant a l’ambient aquests dies amagui la voluntat d’oblidar com més aviat
possible aquest malson. I seria una llàstima, perquè hauríem perdut una
gran oportunitat de creixement personal i hauríem desaprofitat les grans
lliçons que ens dona aquesta pandèmia a tots plegats.

✓

✓ MESURES DE PREVENCIÓ PER EVITAR
EL CONTAGI A LES ESGLÉSIES
. VINE AMB TEMPS:
Evita les aglomeracions a la porta del temple, tant a l’entrada com
a la sortida. I mantingues les distàncies en tot moment (1,5 m).
Es pot omplir 1/3 part de l’aforament del temple.
. A L’ENTRADA:
Cal portar la mascareta posada, treure’s els guants / posar-se gel
hidroalcohòlic./ No agafar cap full ni sobre.
. PER L’EUCARISTIA:
Ocupa els llocs assenyalats: 3 per banc (2 a les puntes i 1 al mig), i
un banc sí i un banc no. A mida que arribis al temple comença a
ocupar els primers llocs./ No toquis ni besis les imatges./ Evita el
gest de pau i el contacte físic./ Per anar a combregar es farà una
sola cua, i amb la distància requerida entre un i l’altre (1,5 m), i
anar-hi amb ordre: començant pel primer banc de davant a la dreta
i després el primer de l’esquerra i així successivament./ Combregar
a la mà i sense guants./ en rebre el Cos de Crist s’omet el diàleg

Des d’un punt de vista social, lamentablement ens tocarà viure un
època més o menys llarga de crisi econòmica i social, de manera que no
podrem evitar seguir tenint al cap l’experiència viscuda. Però, i des del punt
de vista personal?

Els científics i els experts en pandèmies utilitzen aquests dies el
concepte de “nova normalitat” per referir-se a com ens haurem de moure i
relacionar després del confinament. Potser hauríem d’aprofitar aquest
concepte i aplicar-lo a l’àmbit de l’espiritualitat. En la “nova normalitat”
l’experiència d’humilitat i de vulnerabilitat que hauríem fet aquests mesos
ens ajudaria a donar un nou sentit a la nostra vida i a les nostres relacions.
En aquesta nova normalitat canviaria la relació amb nosaltres
mateixos, perquè Déu ompliria l’espai que ha quedat buit a dins nostre
després de l’experiència d’inseguretat i de fragilitat que estem fent.
Canviaria la relació amb els altres, perquè hauríem descobert que
som tots igualment vulnerables, que compartim pors i incerteses i que ens
necessitem més que mai.
I canviaria la nostra relació amb la natura, perquè hauríem
comprovat que només des del respecte a tot el que és viu podem garantir
un futur sostenible per a tots.
Déu en nosaltres, Déu en els altres i Déu en la natura. Una nova
normalitat.
Joan Ferrés Prats

