Parròquia de Sant Vicenç Màrtir
INTENCIONS DE PREGÀRIA EN LES MISSES
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. Festa de Maria Auxiliadora
9,00 h.- Missa: Esposos Pere López i Montserrat Aymerich.
(intencions del 22 de març): Família Martí-Tuset./ Esposos
Joan Marcè i Pepi Munné i intencions de la família./
Mª Teresa Prat Costa (16 aniv.) i espòs Josep Escofet.
12:30 h.- Ramon Badosa Mèlich (26 aniversari).
Esposos Isidre Prats i Maria Almirall.
Joan Costa Ubach (20è. aniversari)
Sant Roc.- Fins a nou avís no hi ha Celebració dominical .
Dilluns, dia 25.- Sant Beda, el Venerable, prevere i doctor de l’Església.
Vespre, 20 h.- Vicenç Capellades
Dimarts dia 26.- Dedicació de la Catedral de Sant Feliu de Llobregat.
Sant Felip Neri, prevere.
Matí, 9 h.- Missa.
Dimecres dia 27.- Sant Agustí de Canterbury, bisbe.
Matí, 9 h.- Encarna García Cuadrado./ Roser Munné.
Dijous dia 28.- Sant Germà.
Matí, 9 h.- En Acció de Gràcies i Difunts família Siñol-Esteve
Divendres dia 29.- Sant Just, bisbe d’Urgell.
Matí, 9 h.- Francesc Ribas Badosa.
Dissabte dia 30.- Sant Ferran, rei.
Vespre (festiva), 20 h.- De dissabtes anteriors: Engràcia Sagristà./ Difunts
família Mèlich-Oriol./ Difunts família Rocher-Maymó.
Diumenge dia 31.- PASQUA DE PENTECOSTA. Visitació de la Mare de Déu.
9 h.- Esposos Miquel Via i Dolors, i filla Mª Rosa;
Esposos Joan Saperas i Benita.
12:30 h.- Esposos Bienvenido i Mercedes.

AVUI, FESTA DE L’ASCENSIÓ I MARIA AUXILIADORA.
DIUMENGE VINENT, PASQUA DE LA PENTECOSTA
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ASCENSIÓ I MOMENTS ACTUALS:
TEMPS PER AGAFAR EMPENTA
Als entorns de Jerusalem hi ha una esglesiola anomenada Capella de
l’Ascensió. És aquí on trobem una de les relíquies més sorprenents del
cristianisme. Al mig d’aquesta capella hi ha la pedra sobre la qual, segons
es diu, Jesucrist, quan va pujar al cel, va deixar gravats els seus peus. De
fet, actualment només es conserva una d’aquestes empremtes, la del peu
esquerra. Més enllà de les llegendes i tradicions, sabem bé que durant el
temps de Pasqua no deixa de ressonar l’al·leluia de la resurrecció de Crist
en les nostres celebracions litúrgiques. Però després de tants dies de joiosa
celebració podem caure en la monotonia. Aquest al·leluia de l’Ascensió ens
és necessari per arribar a la vida definitiva i joiosa del cel. Per això, a
nosaltres ens cal recolzar els peus a terra i posar la mirada vers Ell, perquè
com Ell, podem agafar empenta per arribar al cel i no deixem
d’experimentar l’alegria de la seva resurrecció i ascensió al cel.
Celebrant l’Ascensió en el context d’aquesta enorme crisi sanitària que
tant ha sotraguejat les nostres vides i la nostra convivència, ara ens cal
agafar empenta. Sembla que els moments més forts de la pandèmia
han passat, ara ens cal empenta per posar-nos en marxa. Queda molt
camí per fer. Resten seqüeles profundes en moltes famílies en relació amb
els seus difunts. Seqüeles per aquest llarg temps d’un confinament que
ens ha afectat d’una manera o altra a tots. Seqüeles de por i inseguretat
en tantes persones d’edat o de risc. Seqüeles en la vida social

i econòmica que marcaran el futur de moltes famílies...
I malgrat tot, cal agafar empenta! No ens podem quedar mirant enrere,
astorats pel que hem viscut, o bloquejats per tantes pors, o com aquells
apòstols que en el dia de l’Ascensió només miraven cap al cel. Necessitem
aquells “àngels” que ens animin a tornar a la realitat, a tocar de peus a
terra... Mirant el cel podrem agafar empenta aquí a la terra, amb la força
de l’Esperit Sant, el que Jesús ens vessa des del dia de la Pentecosta, la
plenitud de la Pasqua, la festa de la qual celebrarem diumenge vinent.
Mn. Antoni Roca

✓ REPRESA DEL DESPATX PARROQUIAL
A partir d’aquest dimecres, cada dimecres i divendres, de 18 a 19,30 .
Cal venir amb mascareta i guardar distàncies de 1,5m. si hi ha cua.
A dintre la rectoria només hi podrà haver-hi un màxim de 3 persones.
La resta haurà de fer cua a fora.
Els qui havien pagat la sortida a la Passió d’Olesa de
Montserrat, poden passar a recollir l’import pagat.
✓

MISSES I EXÈQUIES A LA PARRÒQUIA
Ja es poden celebrar les misses a la parròquia segons l’horari establert:
dissabtes (20 h.) i diumenges (9 h. i 12,30 h.).
Dies feiners: de moment, una missa al dia: dilluns 8 tarda i resta
setmana (de dimarts a divendres): 9 matí.
En la Fase 0,5 i 1: només es pot omplir un màxim del 30 % de
l’aforament: són 84 persones en el nostre temple. (la fase 2: 50 %,
que són 126 persones). L’aforament de la nau central és de 252
persones.
Les misses en dies feiners es fan també en la nau central.
Pel que fa a les exèquies (enterraments): sempre es podien i es poden
fer amb la presència del celebrant. Lamentem que això, en molts casos,
no s’ha complert. Cal que les famílies insisteixin a la funerària.
Actualment, si la cerimònia es fa directament al Cementiri poden ser
un grup de 15 persones. Si es fa al tanatori: 10 persones. Si es fa en
la nostra parròquia: 84 persones.

✓ REUNIÓ DE LA JUNTA DE CÀRITAS INTERPARROQUIAL
Dimarts, dia 26, a les 11,00 h. a la sala gran del Casal parroquial.
✓ MISSES FUNERALS PELS DIFUNTS
. Els familiars i el mossèn es posaran d’acord (despatx parroquial) per la
data. Sortirà anunciat com a notícia en el Full parroquial.

. Cal distingir-ho de les intencions de Missa. Si no es diu explícitament,
no són funerals, són intencions de pregària.
✓ AGRAÏMENT
Complint les normes, el temple parroquial ha estat convenientment
desinfectat gràcies a la gentilesa de l’Ajuntament. L’equip de neteja
també ho fa, i després de cada celebració, es desinfectaran els bancs i
llocs sensibles de possible infecció. Recordeu: Venir amb temps,
mascareta durant la celebració, gel hidroalcohòlic a les mans, 1 banc=
3 persones, ordre i distància durant la Comunió i col·lecta en sortir de
l’església... Marxar també escalonadament... Ah! i feu el que se us
indiqui per a la bona marxa.

COMUNICACIONS SOCIALS
Aquest cap de setmana l’Església celebra la Jornada Mundial de les
Comunicacions Socials. Per què precisament aquest cap de Setmana?
Doncs perquè aquest diumenge celebrem la festa de l’Ascensió i en
aquesta celebració recordem que, abans de pujar al cel, Jesús envia els
seus deixebles a anunciar a tots els pobles el seu missatge.
Abans només es podia anunciar de paraula o per escrit (les cartes
de sant Pau). Després varen arribar els Mitjans de Comunicació Social. Fa
un temps amb aquesta expressió ens referíem només als Mitjans de Masses
(la televisió, la ràdio, el cinema, els diaris i revistes). Ara hi hem d’afegir els
Mitjans Socials (les xarxes socials).
Tant els uns com els altres han adquirit un pes extraordinari en el
món actual (avui la majoria de les nostres comunicacions són mediades per
tecnologies), i encara han adquirit més rellevància com a conseqüència de
les crisis sanitària i econòmica que estem patint. Tant des del punt de vista
social com del personal, la crisi hauria estat molt més dura sense el suport
dels mitjans de masses i dels mitjans socials, tant pel que fa a la informació
que ens faciliten com a les oportunitats de relació i d’acompanyament que
ens ofereixen.
Però avui també ens hem de plantejar el tema de les xarxes socials
com una oportunitat per a evangelitzar. Fins fa uns anys la responsabilitat
de la transmissió col·lectiva de la fe requeia en els professionals dels
mitjans de masses. Avui, amb les xarxes socials a disposició de totes i de
tots, tenim l’oportunitat d’utilitzar-les per anunciar la bona notícia, per
compartir la nostra fe, per a incentivar la seva vivència, per a compartir
testimonis de creients i per reforçar els llaços entre els creients.
Joan Ferrés Prats

