Parròquia de Sant Vicenç Màrtir

INTENCIONS DE PREGÀRIA EN LES MISSES
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 i Auxili Font.
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.
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Dilluns dia 1.- Sant Rossend, bisbe; Sant Lleó, martir
Vespre, 20 h.- Missa
Dimarts dia 2.- Sant Lluci, bisbe; Santa Agnès de Praga, religiosa.
Matí, 9 h.- Enric Perals Aymerich.
Vespre, 20 h.- Modesta Casas i Teresina Masana

Dimecres dia 3.- Sant Medí, pagès i màrtir, de Barcelona
Matí, 9 h.- Missa
Vespre, 20 h.- Mn. Xavier Casas Ros
Dijous dia 4.- Sant Casimir, príncep polonès.
Matí, 9 h.- Missa
Vespre, 20 h..- Celebració de la Paraula i Comunió
Divendres dia 5.- Mare de Déu d’Âfrica.
Matí, 9 h.- Missa
Vespre, 20 h.- Antoni Prats Botey (18 aniv.)

Dissabte dia 6.- Sant Oleguer, bisbe de Barcelona
Vespre (festiva), 20 h.- Difunts família Torredemer Roig.
Teresa Casanovas Ribera.
Joan Morral (aniversari) i esposa, i germana
Teresa Morral i espòs.
Diumenge dia 7.- DIUMENGE 3R. DE QUARESMA. Santa Pèrpètua i Santa
Felicitat, màrtir a Cartago.
9 h.- Fam. Planas Tuset.
En acció de gràcies pels 90 anys
12:30 h.- En memòria dels cantaires difunts dels darrers anys del’Orfeó
Vicenti.
Esposos Agustí i Montserrat.
Flor Elsa Ceveño (20 aniversari)
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L’ANY DE SANT JOSEP
El papa Francesc amb motiu del 150 aniversari de la declaració de
Sant Josep com a Patró de l’Església universal, ha declarat aquest
any dedicat a Sant Josep. Ho ha fet a través d’una Carta Apostòlica
que ha adreçat a tots els fidels de l’Església. i que s’anomena
“Patris Corde” (amb cor de Pare).
Acostant-se ja la festa de Sant Josep, mostrarem en aquests fulls
parroquials les reflexions que ressalten en aquest document,
esperant que ajudin a la nostra espiritualitat cristiana. Avui
presentem part de la introducció.
“Amb cor de Pare: així va estimar Josep a Jesús, anomenat als quatre
evangelis “el fill de Josep”.
Els dos evangelistes que van evidenciar la figura de Josep, Mateu i Lluc,
en fan poques referències, però les suficients per tal d’entendre quin tipus de
pare va ser i la missió que la Providència li va confiar.
Sabem que va ser un humil fuster (cf. Mt 13,55), promès amb Maria
(cf. Mt 1,18; Lc 1,27); un «home just» (Mt 1,19), sempre disposat a fer la
voluntat de Déu manifestada en la seva Llei (cf. Lc 2,22.27.39) i a través dels
quatre somnis que va tenir (cf. Mt 1,20; 2,13.19.22). Després d’un llarg i fatigós
viatge de Natzaret a Betlem, va veure néixer el Messies en un pessebre, perquè
«no havien trobat cap lloc a l'hostal» (Lc 2,7). Va ser testimoni de l’adoració
dels pastors (cf. Lc 2,8-20) i dels Mags (cf. Mt 2,1-12), que representaven
respectivament el poble d’Israel i els pobles pagans.

Va tenir la valentia d’assumir la paternitat legal de Jesús, a qui va donar
el nom que li va revelar l’àngel: «Tu li posaràs el nom de Jesús, perquè ell
salvarà dels pecats el seu poble» (Mt 1,21). Com ja se sap, als pobles antics
posar un nom a una persona o a una cosa significava adquirir la pertinença,
com va fer Adam en el relat del Gènesi (cf. 2,19-20).
Al temple, quaranta dies després del naixement, Josep, juntament amb
la mare, va presentar el Nen al Senyor i va escoltar sorprès la profecia que
Simeó va pronunciar sobre Jesús i Maria (cf. Lc 2,22-35). Per tal de protegir
Jesús d’Herodes, va romandre a Egipte com a estranger (cf. Mt 2,13-18). De
retorn a la seva terra, va viure de manera oculta al petit i desconegut poble de
Natzaret, a Galilea —d’on, es deia: “No en pot sortir cap, de profeta” i “no en
pot sortir res de bo” (cf. Jn 7,52; 1,46)—, lluny de Betlem, la seva ciutat
d’origen, i de Jerusalem, on hi havia el temple. Quan, durant una peregrinació
a Jerusalem, van perdre Jesús, que tenia dotze anys, ell i Maria el van buscar
angoixats i el van trobar al temple mentre discutia amb els doctors de la llei
(cf. Lc 2,41-50).

(continuarà)

 RESULTAT COL·LECTA DE LA FAM (MANS UNIDES)
Tingué lloc el 13 i 14 de febrer i el resultat fou de 825,00 €.
Moltes gràcies per la vostra col·laboració.
 CONDOLENÇA
 La donem als familiars de Sofía Sánchez Sánchez, que morí
el passat 20 de febrer, a l’edat de 44 anys. Que el Senyor
l’aculli i visqui per sempre.
 També el nostre condol a la família de Moisés Guillén
Martínez, que morí el passat dia 25, a l’edat de 78 anys. Que
descansi en pau.
 DIUMENGE VINENT, A L’EUCARISTIA DELES 12,30 H.:
RECORD PELS CANTAIRES DIDUNTS DE L’ORFEÓ VICENTÍ
En acabar la missa, petit Concert (3 peces) en homenatge a ells.


EN TEMPS DE QUARESMA: SUGGERIMENTS:


Divendres, a les 19,30 h. i diumenges (mes de març) a
les 6 tarda: Viacrucis a l’església. Es farà amb la creu petita
de la sagristia. La podran portar aquells que ho desitgin, i els
fidels, respectant les distàncies que fixen els bancs, no es






mouran del lloc. Que la pandèmia no sigui un impediment per
viure aquest acte de pietat quaresmal tan popular.
Participar en l’Eucaristia algun dia feiner
Recordar l’abstinència de carn els divendres.
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).

EGOISMES
Permeteu-me que comparteixi una petita anècdota de fa més d’un
any. Érem en un sopar de feina. Cap al final de l’àpat, abans d’arribar als
postres, un dels cambrers ens va preguntar si algú de nosaltres desitjava
una peça que havia sobrat. Un company va contestar immediatament que
sí, que ell la volia. No me’n vaig poder estar de pensar que havia estat un
gest egoista per part seva, perquè no havia donat temps a què altres
companys o companyes haguéssim pogut manifestar també el nostre
interès.
No vaig trigar a adonar-me que el meu gest també havia estat
egoista. És veritat que, en no dir res, jo havia permès que la peça fos per
a ell, però si jo no havia dit res era precisament per no semblar egoista. És
a dir, d’alguna manera no dir res era també un gest egoista.
Aquesta petita anècdota sense cap transcendència em va fer pensar
en la complexitat dels nostres comportaments i sobretot en la fragilitat de
les nostres intencions. Em va fer adonar que no tot és virtut en la motivació
dels nostres comportaments virtuosos, i que potser no tot és vici en la
motivació dels nostres comportaments viciosos.
Com a cristià estic molt habituat a pensar en el bé i en el mal, estic
acostumat a fer examen de consciencia per a avaluar si els meus
comportaments són adients o no ho són, però potser no m’examino prou
sobre les intencions que s’amaguen darrera els meus comportaments.
Principalment sobre les que s’amaguen darrera els bons comportaments.
Trobo que el camí de millora constant que estic cridat a fer com a cristià
(i encara més en temps de Quaresma) inclou una purificació de les
intencions, una purificació dels sentiments i de les actituds que s’amaguen
darrera dels meus bons comportaments.
Joan Ferrés Prats

