Parròquia de Sant Vicenç Màrtir

INTENCIONS DE PREGÀRIA EN LES MISSES
Dissabte dia 20.- Sant Nemesi
Vespre (festiva), 20 h.- Antonio Pastor-Margarita Mayor i Oleguer Boloix.
Pepita Rocher Notó (10 aniv.) i espòs Joaquim Siñol Valls.
Montserrat Tres i Ferrés.
Diumenge dia 21.- PRIMER DIUMENGE DE QUARESMA. Sant Pere Damià
9 h.Família Planas Tuset.
12:30 h.- Esposos Isidre Prats i Maria Almirall.
Esposos Josep Costa Llinàs i Rosa Tuset Boloix
Esposos Pere Perals i Àngela Muñoz.
Dilluns dia 22.- Càtedra de San Pere, apòstol. Santa Leonor o Elionor, reina
d’Anglaterra.
Vespre, 20 h.-Esposos Vicenç Costa Juncadella i Floretina Parés Montmany
Dimarts dia 23.- Sant Policarp, bisbe d’Esmirna i màrtir.
Matí, 9 h.- Difunts famílies Martí Tuset
Vespre, 20 h.- Teresina Masana i pares.
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LA QUARESMA:
RENOVEM LA NOSTRA ESPERANÇA

Dimecres dia 24.- Sant Modest, bisbe de Trèveris, Sant Sergi, monjo i
màrtir
Matí, 9 h.- Missa.
Vespre, 20 h.- Antonio Galofré i pares.

El Sant Pare en el missatge per a la Quaresma d’enguany, ens recorda
que en aquest temps de conversió renovem la nostra fe, saciem la nostra

Dijous dia 25.- Sant Cesari, metge. Sant Valeri, ermità d’Astorga.
Matí, 9 h.- Jaume Amigó Tuset. Maria Amigó Tuset. Ramon Sanou i família.
Vespre, 20 h..- Celebració de la Paraula i Comunió.

D’aquests tres objectius en vull ressaltar el segon: temps per saciar la
set amb l’aigua viva de l’esperança. Perquè crec que en el temps que
vivim, amb l’esgotament per la durada de la pandèmia, etc. podria ser
que l’esperança hagi decaigut o s’hagi afeblit.
Diu el Papa Francesc: En l’actual context de preocupació en el que vivim
i en el que tot sembla fràgil i incert, parlar d’esperança podria semblar
una provocació. El temps de Quaresma està fet per a esperar, per a
tornar a dirigir la mirada a la paciència de Déu, que continua tenint cura
de la seva Creació, mentre que nosaltres sovint la maltractem. És
esperança en la reconciliació, a la qual sant Pau ens exhorta amb passió:
«Reconcilieu-vos amb Déu». En rebre el perdó, en el Sagrament que es
troba en el cor del nostre procés de conversió, també nosaltres ens
convertim en difusors del perdó: en haver-lo acollit nosaltres, podem
oferir-lo, essent capaços de viure un diàleg atent i adoptant un
comportament que conforti a qui es troba ferit. El perdó de Déu, també
mitjançant les nostres paraules i gestos, permet viure una Pasqua de
fraternitat.

Divendres dia 26.- Santa Paula Montal, fundadora de les escolàpies.
Matí, 9 h.- Missa.
Vespre, 20 h.- Joaquim Llopart i família.
Miquel Siñol Parellada (2n. aniv)

Dissabte dia 27.- Sant Gabriel de la Dolorosa, rei, passionista.
Vespre (festiva), 20 h.- Roser Munné.
Àngela Ferrés (22 aniv.) i espòs Francisco
Família Rocher –Maimó
Mª Rosa Torrens, Jaume Sadó, Pere Torras.
Lluís Bosch.
Diumenge dia 28.- SEGON DIUMENGE DE QUARESMA. Sant Rufí, màrtir i
Sant Hilari, papa.
9 h.- Miquel Via, esposa Dolors i filla Maria Rosa. Joan Saperas i esposa
Benita.
12:30 h.- Esposos Joan Font i Montserrat, i filla Mª Auxili.

set amb l’”aigua viva” de l’esperança i rebem amb el cor obert l’amor de
Déu que ens converteix en germans i germanes en Crist.

A la Quaresma, estem més atents a «dir paraules d’alè, que reconforten,
que enforteixen, que consolen, que estimulen», en lloc de «paraules que
humilien, que entristeixen, que irriten, que menyspreen». A vegades,
per a donar esperança, n’hi ha prou amb ser «una persona amable, que
deixa de banda les seves ansietats i urgències per prestar atenció, per
regalar un somriure, per dir una paraula que estimuli, per possibilitar un
espai d’escolta enmig de tanta indiferència».
En el recolliment i el silenci de la pregària, se’ns dona l’esperança com a
inspiració i llum interior, que il·lumina els desafiaments i les decisions de
la nostra missió: per això és fonamental recollir-se en la pregària i trobar,
en la intimitat, el Pare de la tendresa. Viure una Quaresma amb
esperança significa sentir que, en Jesucrist, som testimonis del temps
nou, en el qual Déu “fa que tot sigui nou”. Significa rebre l’esperança de
Crist que lliura la seva vida a la creu i que Déu ressuscita el tercer dia,
“sempre a punt per a donar una resposta a tothom qui us demani raó
de la vostra esperança”(cf. 1Pe 3,15).

 MISSES EN ELS DIES FEINERS
Continuarem tenint missa quasi com fins ara. En no poder comptar
de moment amb l’ajut dels pares salesians, queda sense poder
cobrir-se la missa de les 20 h. dels dijous. Aquest dia, doncs, gràcies
a l’ajut dels diaques amb què compta la parròquia - Mn. Vicenç i Mn.
Rafel- hi haurà a la mateixa hora celebració de la Paraula i Comunió.
Ja sabeu que a la parròquia de Sant Josep hi ha missa vespertina en
dies feiners els dimarts i dijous, a les 19,30h. El dimarts celebra
normalment Mn. Javier Ojeda. Els dijous, amb el despatx previ, hi
celebra el rector de les dues parròquies.
Les intencions de missa ja posades en dijous es posaran el dia
després o per més seguretat cal consultar-ho en el despatx
parroquial.
 CONDOLENÇA
 El passat 12 de febrer va morir la Montserrat Tres i Ferrés
a l’edat de 79 anys. Vivia a La Palma i allí se celebraren les
seves exèquies cristianes. Preguem per ella i fem arribar el
nostre condol a la seva família, en especial als seus
germans, germanes i familiars que viuen entre nosaltres.
 Dolores Cano Torres, morí el passat dia 15, a l’edat de 88
anys. Descansi en la pau del Senyor.



EN TEMPS DE QUARESMA: SUGGERIMENTS






Participar en l’Eucaristia algun dia feiner
Recordar l’abstinència de carn els divendres.
Divendres, a les 19,30 h.: Viacrucis a l’església
Dissabtes, a les 19,35 h: Primeres Vespres dominicals
Almoina penitencial: Pels germans necessitats. Podeu
dipositar donatiu a la caixeta de Càritas o al propi mossèn per
entregar a Càritas (donatiu que desgrava).

QUARESMA I NORMALITAT
Tornar a la normalitat és un dels desitjos més repetits darrerament.
De fet és un desig que ve des de ja fa gairebé un any. Tots entenem el que
es vol dir quan es recorre a aquesta expressió, però potser no som del tot
conscients dels paranys que s’amaguen darrera d’ella, perquè, tant des del
punt de vista col·lectiu com des de l’individual, aquesta pandèmia ha posat
de manifest una sèrie de “normalitats” a les que no hauríem de desitjar
tornar.
Efectivament, vàrem entrar a la pandèmia amb greus desigualtats
econòmiques i socials, i està clar que en sortirem amb unes desigualtats
molt més accentuades. Els milionaris de les grans empreses tecnològiques
i els de les grans empreses farmacèutiques (que fan seva la propietat
intel·lectual d’unes vacunes per a la investigació de les quals han rebut
milers de milions de diners públics) en sortiran encara més rics.
A l’origen de la crisi sanitària, tal com l’estem patint a tot el món, hi
ha altres crisis: la crisi climàtica, la crisi social i la crisi racial. Hi són al
darrera. L’ideal, doncs, no pot ser “tornar a la normalitat”, sinó sentir la
urgència de transformar aquella normalitat. O, si de cas, d’entrar en una
nova normalitat, que hem de construir entre tots.
Penso que m’he de plantejar el mateix, a títol individual, des del
punt de vista de la fe. L’esperit de la Quaresma m’hi empeny. Se’m convida
a convertir-me, i la crida a la conversió és sempre un crida a no considerar
“normal” la realitat, ni la meva ni la de l’entorn que m’envolta. En altres
paraules, la conversió és una crida a superar la normalitat, a transformarla.
En aquesta Quaresma, doncs, Déu em crida a la conversió en la
meva vida personal, però també a sentir-me corresponsable de la
transformació d’un món que no podem considerar “normal”.
Joan Ferrés Prats

