Parròquia de Sant Vicenç Màrtir

INTENCIONS DE PREGÀRIA EN LES MISSES
Dissabte dia 16.- Sant Marcel I, papa i màrtir. Santa Priscil·la.
Vespre (festiva), 20 h.- Núria Rosell
Diumenge dia 17.- DIUMENGE II DE DURANT L’ANY. Sant Antoni, Abat.
9 h.- Josep M. Aymerich Costa
12:30 h.- Antoni Vendrell Mallol.
Dilluns dia 18.- Santa Margarida d’Hungria.
Vespre, 20 h.- Mª Rosa Sabadell (29 aniversari)
Dimarts dia 19.- Santa Agnès, màrtir
Matí, 9 h.- Manuel Vílchez (6º aniversario)
Vespre, 20 h.- Difunts famílies Prat Salvans
Dimecres dia 20.- Sant Sebastià i Sant Favià, màrtirs
Matí, 9 h.- Esposos Martí i Úrsula
Vespre, 20 h.-Antonio Pastor- Margarita Mayor i Oleguer Boloix
Dijous dia 21.- Sant Fructuós, bisbe i diques Auguri i Eulogi, màrtirs.
Matí, 9 h.- Esperança Martí
Vespre, 20 h..- Antonio Galofré
DIVENDRES DIA 22.- SANT VICENÇ, MÀRTIR.
MATÍ, A LES 11,00 h.- MISSA SOLEMNE.
Vicenç Font i esposa Carme.
Vicenta Font i espòs Josep.
Dif. Família Martí Tuset
Vicenta Cuyàs i fill Vicenç Parés.
Dissabte dia 23.- Sant Ildefons, bisbe de Toledo
Vespre (festiva), 20 h.- José Luís Abad Gamarra (5è. aniv.)
i Félix Botella (2n. aniv.).
Carles Valls Nolla.
Diumenge dia 24.- DIUMENGE III DE DURANT L’ANY. Sant Francesc de
Sales.
9 h.- Esperança Martí.
12:30 h.- Isidre Prats i Maria Almirall.

 DILLUNS, DIA 25, A LES 20,00 H.:
MISSA pels difunts del poble, especialment pels
qui ens han deixat des de la Festa Major d’estiu.
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AMB VIRUS I AMB SEMICONFINAMENT,
ARRIBA SANT VICENÇ, LA FESTA MAJOR
Poc ens ho pensàvem, ara fa un any, quan ens desitjàvem un bon any i
preparàvem la festa Major d’hivern que passaríem un any tan “especial”:
sense culte durant molts diumenges, sense Setmana Santa i Pasqua...
amb l’ai al cor referent a la nostra salut i veient com molts, familiars i
veïns del poble, ens anaven deixant... I ara, en l’inici del nou any, i a
punt de celebrar Sant Vicenç, encara estem enfangats en l’epidèmia que
limita molt els nostres moviments i les nostres relacions. No obstant,
se’ns convida a ser testimonis de la fe en aquestes circumstàncies
actuals de pandèmia. Vet aquí unes propostes que ens hi poden ajudar.
1. Continuar cuidant-nos i cuidant els altres, amb les preocupacions
necessàries, amb humilitat i sentit comú. Vetllar per la salut física i
psíquica, per la qualitat de les relacions humanes. Aprendre a
estimar i deixar-nos estimar.
2. Riure i confiar. Dialogar. Basar els nostres projectes en el millor de
cada persona, especialment dels adversaris. Evitar desqualificacions,
prejudicis, simplificacions, crítiques mal fonamentades. Només si
nosaltres ho fem, podem exigir dels polítics que treballin
consensuadament per al bé comú.
3. Silenciar-nos, alentir-nos, pensar, ser creatius. Gaudir de l’art, de la
literatura, de la natura, de tot allò que ens ha inspirat i ens ha
connectat amb els altres. Intentar que emocions i reflexions caminin
de bracet. Amb gratuïtat i sense por.

4. Contribuir a la recuperació de l’economia. Si podem, és el moment
de fer a casa aquelles obres que ens fan tanta mandra, de llogar a
un preu assequible el pis que ha quedat buit, de pagar salaris justos
i tots els impostos, d’assegurar les treballadores de la llar, de reforçar
les nostres aportacions solidàries...
5. Rellegir la “Laudato si” amb ganes de trobar propostes per fer front
a l’emergència climàtica, en els hàbits quotidians personals i de les
nostres comunitats, entitats i poble.
Són recomanacions copiades d’un article que parlava del comportament
dels creients en temps de pandèmia.
Mn. Antoni Roca

 DIVENDRES, DIA 22: FESTA DE SANT VICENÇ
A LES 11 H.: MISSA SOLEMNE.
Serà presidida pel rector i arxipreste. L’homilia la predicarà Mn.
Josep Francesc Folqué Nicolau, prevere fill del poble.
Veneració de les relíquies dels Sants Màrtirs.
Hi participarà l’Orfeó Vicentí del Centre Catòlic.
Les autoritats municipals hi han estat convidades.
Serà retransmesa per la Televisió Local de Sant Vicenç.
 SETMANA DE LA PREGÀRIA PER LA UNITAT DELS
CRISTIANS: DEL 18 AL 25 DE GENER
Se’ns demana intensificar la pregària per la unitat de tots els
cristians. Ens unim en la oració a altres confessions cristianes que
pregaran per la mateixa intenció: “Que tots siguin u”
 ESPAI DE PREGÀRIA AMB EXPOSICIÓ DEL SANTÍSSIM
DILLUNS, DIA 18, A LES 19,15H.
Davant del Senyor pregarem per la unitat dels cristians: “Manteniuvos en el meu amor i donareu molt de fruit” (Jn 15, 5-9)
 REUNIÓ TELEMÀTICA DE PARES DE PRIMER DE CATEQUESI
Tindrà lloc aquest dilluns, a les 7 de la tarda, telemàticament.
Connecteu-vos-hi, pares!
 DIMARTS, DIA 19, A LES 18,00H: Reunió presencial del Consell
d’assumptes econòmics, a la rectoria.

 CATEQUESI DE CONFIRMACIÓ
diumenge, a les 19 h. “on line”

SEGON

CURS:

Aquest

 DIMECRES, DIA 20, A LES 21,00H: CONSELL PASTORAL
PARROQUAL TELEMÀTIC:
Per compartir informació de la vida parroquial, de la Festa Major...
 CONCERT DE SARDANES AL TEMPLE PARROQUIAL
Per raons sanitàries se’ns ha demanat fer aquest Concert a
l’església, complint la normativa del 30% d’aforament. Serà el dia
de Sant Vicenç, en acabar l’Ofici (a les 12,15h. aproximadament).

SORTIM!
En el Congrés de laics que es va celebrar a Madrid aviat farà un any,
hi havia una gran pancarta amb l’eslògan “Iglesia en salida”. I el títol del
nou pla pastoral de l’arquebisbat de Barcelona és “Sortim!”.
Són missatges que no tenen res a veure amb els que se’ns donaven
als cristians quan jo era jove. Abans ens deien que l’important era anar a
l’església. Ara se’ns diu que l’important és sortir-ne.
Abans semblava que eres molt més bon cristià com més temps
passaves a l’església. Ara sembla que no ets bon cristià si no en surts. De
fet, el Papa Francesc diu textualment que “una església que no és en sortida
no és església”, el que comporta que un cristià que no surt no és cristià.
No son pas missatges contradictoris. Son complementaris. Les lectures de
l’Eucaristia d’aquest cap de setmana ho posen de manifest. L’evangelista
Joan ens descriu l’elecció dels primers apòstols i deixebles. La paraula
apòstol vol dir precisament enviat, és a dir, convidat a sortir. L’apòstol ha
de sortir per donar testimoni de Jesús.
Ara bé, només es pot donar testimoni de la fe si primer se n’ha fet
experiència. No es pot sortir si primer no s’ha entrat. És significatiu que els
deixebles li preguntin a Jesús: “Rabí -que vol dir mestre-, on t’estàs?”. I
Jesús els contesti: “Veniu i ho veureu” (Jn 1, 38-39).
Els deixebles veieren on s’estava Jesús i es quedaren amb ell aquell dia.
Després d’estar amb Jesús, Andreu, un dels deixebles, va sortir per explicar
el que havia descobert al seu germà Simó Pere. I llavors va ser Pere el que
va entrar i va fer experiència de Jesús.
Entenc que aquesta és la dialèctica a la que soc cridat com a cristià.
No puc sortir a donar testimoni de Jesús si primer no n’he fet experiència.
Però no serveix de res fer-ne experiència si després no surto a donar-ne
testimoni.
Joan Ferrés Prats

