Parròquia de Sant Vicenç Màrtir
INTENCIONS DE PREGÀRIA EN LES MISSES
Dissabte dia 4.- Santa Isabel de Portugal
Vespre (festiva), 20 h..- Difunts família Torredemer Roig.
Montserrat Martí Alabart.
Isabel Riera, (religiosa dominica de Vallirana)
Diumenge dia 5.- DIUMENGE 14 DE DURANT L’ANY. Sant Miquel dels Sants
9 h.Esposos Josep Nicolau i Maria Pérez.
12:30 h.- Esposos Agustí Castells i Montserrat Roca
Esposos Joan Mèlich i Maria Poch, i fill Joan.
Esposos Manuel Clajer i esposa Inés.
Dilluns dia 6.- Santa Maria Goretti, verge i màrtir de la castedat
Vespre, 20 h.- Missa
Dimarts dia 7.- Sant Ot, bisbe d’Urgell, patró de la Seu d’Urgell . Sant
Fermí de Pamplona, màrtir.
Matí, 9 h.- Antoni Vendrell Mallol i pares
Vespre, 20 h..- Celebració Paraula i Comunió, amb diaca

Dimecres dia 8 .- Sants Àquila i Priscil·la, màrtirs deixebles de Sant Pau.
Matí, 9 h.- Manuel
Vespre, 20 h..- Lola Sàbat i espòs Jaume Romagosa
Dijous dia 9.- Sant Zenó, màrtir. Santa Verònica
Matí, 9 h.- Enric Perals Aymerich i pares
Vespre, 20 h..- Celebració Paraula i Comunió, amb diaca
Divendres dia 10.- Sant Cristòfol , patró de tota mena de conductors.
Matí, 9 h.- Teresa Boltà Nicolau i família
Vespre, 20 h..- Esposos Josep Nicolau i Maria Pérez
Dissabte dia 11.- Sant Benet , abat, patró d’Europa.
Vespre (festiva), 20 h..- Difunts família Mèlich Oriol .
Rosa Muñoz (4rt. mes)
Diumenge dia 12.- DIUMENGE 15 DE DURANT L’ANY
9 h.- Difunts família Planas Tuset
12:30 h.- Asunción Hernández Soto.
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“ESCOMBRAR DAVANT DE CASA”
Recordem aquesta pràctica que abans –i ara?- es feia a les cases, si més
no en els pobles: al matí, sempre s’escombrava el carrer -sobretot la vorerade davant de casa… I així, amb l’aportació de cadascú, tot el poble era net.
Més endavant, malgrat el servei dels escombriaires, com que sempre hi ha
gent que embruta els carrers, els pobles ja no són el que eren, i ningú no
es fa responsable de la situació, sinó que sempre la culpa és dels altres…
Aquest exemple em fa pensar en la tasca dels cristians en el poble de Déu.
Tots tenim la porció de la nostra feina: escombrar “davant de casa” per fer
possible que tot el poble de Déu irradiï la bellesa de l’Evangeli. No s’hi val
“no fer res” i encara lamentar-nos que les coses no es fan o es fan
malament. I tu, què fas?
Els cristians formem una comunitat joiosa pel do de Jesucrist: som una
família, som una casa que irradia la bondat i l’amor de Déu. Tots els
membres d’aquesta casa, sense excepció, són cridats a ser presents en els
ambients on viuen, irradiant el testimoni cristià. No n’hi ha prou que la casa
sigui “neta” per dintre. Cal “escombrar davant la casa”. Vet aquí una
exigència de la nova evangelització: passar de la passivitat, o de la crítica
als altres, a escoltar la crida evangèlica i respondre, com a gràcia i, per
tant, per la fe. Més que dir als altres el que han de fer, el veritable cristià
s’exigeix a si mateix i viu la conversió d’una manera permanent. Què faig
jo?
Que cadascú aporti, que cada cristià, conscient del do rebut, “escombri
davant de la seva casa” deixi de criticar i aporti el seu testimoni. És l’hora
dels laics, és l’hora de ser llum sense complexos, enmig del món. Així tot

el poble cristià resplendirà. Així l’Església resplendirà des de dintre i
irradiarà l’evangeli a la societat.
També a les parròquies cal que tots ens sentim corresponsables: cal que
ens prestem en les tasques eclesials, per petites que puguin semblar. Cal
que els mossens aprenguin a repartir joc, que sàpiguen repartir feina. Que
no ho vulguin fer tot ells. Un comportament així no ajuda a créixer, no
ajuda a fer comunitat. Però també els laics cal que estiguin més disponibles,
que no ho deixin tot en mans del capellà. No volem una parròquia que es
desentengui, sinó uns laics implicats. No voldríem uns laics que esperen
que el mossèn els vagi a buscar, voldríem uns laics amb iniciativa que ells
mateixos s’oferissin al mossèn per col·laborar. Voldríem uns laics
col·laboradors que no veiessin la seu possible servei a la parròquia com si
es tractés de ser “criats” o “criades” del mossèn, sinó “servidors” o
“servidores” de la parròquia, és a dir, de l’Església en el nostre poble de
Sant Vicenç dels Horts, és a dir, de la causa de l’Evangeli. No voldríem uns
laics distanciats, com qui es mira els toros des de la barrera, amb un peu a
dintre i un peu a fora, sinó ben implicats, ben col·laboradors, ben
compromesos.
Voldríem, voldríem, voldríem… Està bé somiar, estar bé desitjar. Però
després cal treballar a partir dels que som, de la realitat de cada lloc. Això
sí, inspirats en l’estil de Jesús, afrontant els reptes i ajudant a descobrir els
signes d’esperança que sempre hi ha al nostre entorn.
Mn Antoni Roca

✓ PETIT RETOC EN L’ HORARI DE LES MISSES
EN DIES FEINERS DURANT EL MES DE JULIOL
Els dimarts i dijous a les 8 del vespre, no hi haurà missa, però hi
haurà celebració de la Paraula i Comunió, presidida pel diaca. O sia:
. MATINS A LES 9 H.: Misses: dimarts, dimecres, dijous i
/ divendres.
. TARDES A LES 20 h.: Misses: dilluns, dimecres, divendres.
Celebració Paraula-Comunió: dimarts i dijous
Així la parròquia de Sant Josep podrà tenir la missa els dimarts i
dijous, a l’hora acostumada: 2/4 de vuit del vespre.
Mitja hora abans les parròquies ofereixen cada dia el rés del Sant
Rosari, pregària marcadament contemplativa, recordant Crist en
Maria. Aprofitem-ho!

✓ PREGUEM AMB L’EVANGELI D’AVUI

(de la “Missa de cada dia”)

“T’enaltim Pare, Senyor del cel i de la terra...”,

perquè quan ens sentim senzills,
quan no ens compliquem la vida amb aspiracions enganyoses,
se’ns revela el significat de les teves paraules,
el sentit de la teva Encarnació.
Ens sentim criatures profundament estimades pel nostre Creador;
fills d’un Pare que no ens abandona; habitats per l’Esperit de Déu.
Gràcies Jesús per revelar-nos aquest misteri meravellós.
Volem acceptar el teu jou i seguir-te.

BONS REBROTS
Fa uns dies mossèn Anton, en felicitar-me pel dia del meu sant, em
desitjava: “Molt bon estiu, esperant que no hi hagi rebrots malignes, sinó
la brotada de les llavors de l’Evangeli”.
Aquest desig m’ha fet pensar en una sèrie de paraules que utilitzem
molt aquests darrers mesos: brot, rebrot, virus, encomanar, contagiar...
Són paraules d’ús molt freqüent a les converses interpersonals i a les
mediàtiques, aplicades sempre al covid-19, però que tenen una importància
i una transcendència molt superior a tots els àmbits de la nostra vida.
Ara mantenim més distàncies entre nosaltres, ens rentem més
sovint les mans i portem mascaretes. Ho fem perquè som conscients que
podem contagiar i que ens poden contagiar, hem descobert que som
interdependents, que som responsables els uns dels altres, que ens afecta
tot el que fan els altres i que als altres els afecta tot el que nosaltres fem.
Aquesta interdependència, però, no té a veure amb el covid-19.
Forma part de la naturalesa humana. Els pedagogs, per exemple, saben
que la forma més potent d’aprenentatge és l’aprenentatge per imitació. Els
neurobiòlegs saben que només podem comprendre les intencions dels
altres imitant-los, reproduint internament els seus gestos i actituds. Els
psicòlegs saben que els estats d’ànim es contagien, que tant el bon humor
com el mal humor dels altres ens afecta fortament. I els cristians sabem
que la forma més eficaç de cridar a la fe és donar-ne testimoni.
En definitiva, som contagiadors nats. Per a bé i per a mal. No podem
evitar-ho, no podem deixar de contagiar. Penso, doncs, que, si les coses
són així, m’haig de proposar que sigui per a bé. Com em desitjava el
mossèn, haig d’intentar contribuir a la brotada de les llavors de l’Evangeli.
Joan Ferrés Prats

