INTENCIONS DE PREGÀRIA EN LES MISSES

Parròquia de Sant Vicenç Màrtir

Dissabte dia 27.- Santa Alexandra i Santa Lídia, màrtirs.
Vespre (festiva), 20 h.- Roser Munné (1r. aniversari).
Engràcia Sagristà Prats (natalici)
Diumenge dia 28.- DIUMENGE DE RAMS.
9 h.- Miquel Via, esposa Dolors i filla Maria Rosa.
Joan Saperas i esposa Benita.
12:30 h.- Joan Font, esposa Montserrat Mèlich i filla Auxili.
Dilluns dia 29.- Santa Beatriu de Silva, religiosa
Vespre, 20 h.- Vicenç Costa Juncadella i Florentina Parés Montmany
Dimarts dia 30.- Sant Règul, bisbe
Matí, 9 h.- Missa
Vespre, 20 h.- Antonia Jiménez Ríos (1r. aniversari)
Dimecres dia 31.- Sant Amós, profeta. Sant Benjamí, diaca i màrtir.
Matí, 9 h.- Missa
Vespre, 20 h.- Francesc Esteve, esposa Lola i filla Rosita.

Dijous dia 1.- DIJOUS SANT. Sant Hug, bisbe
Vespre, 20 h..- MISSA DEL SOPAR DEL SENYOR
Felip Roig;
Esposos Pere Bosch Vendrell i Lluïsa Busquet i fill Lluís.
Família Simón Rusinés; / Difunts Font-Pastor.
Divendres dia 2.- DIVENDRES SANT. Sant Francesc de Pàola.
Matí, 12,00 h.- CELEBRACIÓ DE LA PASSIÓ DEL SENYOR
Tarda, a les 7,00 h.- Via Crucis a l’interior del temple
Dissabte dia 3.- DISSABTE SANT . Beata Guiomar
Vespre (festiva), 20 h. : SOLEMNE VETLLA PASQUAL
Esposos Pere Cerdà i Maria Herrero. / Família Torredemer Roig./
Família Reverter Margarit.
Diumenge dia 4.- DIUMENGE DE RESURRECCIÓ. Sant Benet de Palerm,
franciscà
9 h.- Vicenç Ferrés
12:30 h.- Esposos Agustí i Montserrat.

AVUI, DIUMENGE DE RAMS, A LES 6 DE LA TARDA:
VIACRUCIS A L’INTERIOR DELTEMPLE
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EL SENYAL DEL CRISTIÀ? LA CREU
VICTORIOSA!
Tot ens convida, en aquests dies sants, a posar-nos prop de la
Creu de Crist: aturar-nos, contemplar, acollir, omplir-nos de la imatge
del Crucificat. No hi ha dubte que estem al cor del misteri cristià.
La Creu –ho hem après de petits- és el senyal del cristià. Ens
identifica. Ja des del dia del nostre Baptisme vàrem ser marcats per la
creu de Crist. Després hem après a fer en el nostre cos el senyal de la
Creu. De fet, en el Crist crucificat, trobem la millor representació de
l’obra redemptora del nostre Salvador.
No obstant, no podem separar la mort de Jesús de la seva
resurrecció. La litúrgia ajuda a unificar aquests dos vessants de l’obra
de Crist en la celebració del Tridu Pasqual: el Senyor mort en creu per a
nosaltres i exalçat pel Pare, victoriós sobre la mort. Els creients hauríem
de tenir ben integrats en la nostra vida aquests dos moments de la
Pasqua.
Quan contemplem i celebrem la Passió i Mort del Senyor,
evoquem aquella dimensió de creu que hi ha en la vida; recordem i
afirmem que “no hi ha amor més gran que donar la vida”. Recordem la
dimensió redemptora del sofriment, la presència del mal que continua
fent estralls, la humilitat de Crist, la seva obediència al Pare, la realitat
ineludible de la mort. La passió i mort de Crist ens parlen de la lluita
quotidiana, del compromís, de la grandesa de l’estimar, però també de
la força del mal i de la presència del pecat en el món.

La resurrecció de Crist, d’altra banda, accentua la victòria d’aquest
camí d’amor, aparentment fracassat. Invita a la festa i a l’alegria en la
vida pel do de la presència del Ressuscitat. Ens parla de la novetat en
Crist, de la gràcia, dels sagraments de la vida, del do de l’Esperit Sant,
de l’aplec del nou poble entorn del Senyor...
Que cadascú pensi com viu la Pasqua del Senyor. Si li manca
alguna d’aquestes dimensions descrites, o si li convé accentuar algun
aspecte que li queda oblidat. Ser deixeble de Crist -ho diu Sant Pau- és
“conèixer Crist i experimentar el poder de la seva resurrecció, compartir

la seva passió i configurar-me a la seva mort, per poder arribar finalment
a ressuscitar d’entre els morts” (Fl.3, 10). En la Pasqua d’enguany, en

renovar les promeses baptismals, visquem-ho ben conscientment.
Mn. Anton Roca

REPASSANT LA SETMANA SANTA
 De dilluns a dimecres Sant:
Dilluns: Missa a les 8 del vespre
Dimarts i Dimecres: Missa a les 9 del matí i 8 del vespre
 Dijous Sant: 8 del vespre: Missa de la Cena del Senyor, i a
continuació: breu Vetlla de pregària davant del Santíssim Sagrament
(a l’altar major). Després –privadament- trasllat a la capella del
Santíssim. No es pot fer Lavatori de peus. Cal que tot acabi a les
21,30 h. per raó del “toc de queda”.
 Divendres Sant: 9:00h: Pregària de Laudes. 12h: Celebració de
la Passió del Senyor. 7,00 de la tarda: Via Crucis a l’interior del
temple. En cap celebració no es pot fer la veneració individual de la
imatge del Sant Crist. Veneració col.lectiva des dels propis llocs.
 Dissabte, a les 8 del vespre: VETLLA PASQUAL, la qual
finalitzarà entorn de les 21,30 h. per raó del “toc de queda”.


Diumenge de Pasqua: Misses a les 9 i a les 12:30h.

 COL·LECTES DE SETMANA SANTA



Dijous Sant: Per Càritas interparroquial Sant Vicenç
Divendres Sant: Pels cristians de Terra Santa.

 FLORS PER AQUESTS DIES SANTS
Demanem la vostra col·laboració-ajuda. a través de les senyores Maria
Dolors Esteve i Montserrat Tuset.

 ACTES EMESOS PER A.C.A. Sant Vicenç TV (o per YouTube:
www.youtube.com/santvitv)
 L’Eucaristia del Dijous Sant en directe a les 20h.
 Divendres Sant: La Passió del Senyor en directe a les 12h.
 Vetlla Pasqual en directe a les 20h.

CANTS:


El Grup musical Ítaca ens acompanyarà Dissabte de Rams i a la Vetlla
Pasqual. L’Orfeó Vicentí del Centre Catòlic participarà en la Missa de
Dijous Sant. Amics, gràcies per col·laborar i participar-hi!!

LA VACUNA A LES PORTES DE LA PASQUA
Ja fa més d’un any que la pandèmia es manté com a centre de la
realitat informativa a tot el món. Durant molts mesos les notícies més
rellevants han girat, de manera gairebé exclusiva, entorn al número
creixent de persones infectades i mortes a causa de la covid 19. Des de fa
unes setmanes s’ha produït un canvi significatiu: aquestes dades es
barregen amb les relatives al número de persones vacunades.
Les vacunes i les grans empreses farmacèutiques que les han fet
possible són un bon exemple de les contradiccions del món contemporani.
Per una banda, són una mostra del progrés científic: mai no s’havia
aconseguit en tan poc temps un remei eficaç per a un problema tan gran,
d’abast mundial. Per altra banda, aquest remei està posant de manifest les
ambicions, les avarícies i les desigualtats que ens regeixen com a
civilització. Les vacunes no poden arribar a tothom perquè les grans
farmacèutiques en mantenen la patent, la propietat intel·lectual, malgrat
haver-les aconseguit amb l’ajut de milers de milions de diners públics.
Durant els mesos de pandèmia la malaltia i la mort ens han unit a
tots els habitants del planeta, el virus no fa distincions de persones, ni per
ètnia, ni per cultura ni per classe social, tots hi estem igualment exposats.
Ara, amb la vacuna, tornen les diferències entre països rics i pobres,
s’inicien les disputes, es posen en marxa estratègies de poder.
Adonant-me de tot això, no puc deixar de pensar com a creient, a
les portes de la Setmana Santa, que Jesús és l´única vacuna en la que
podem confiar, l’única que se’ns dona de manera segura, gratuïta i
igualitària, l’única que ens garanteix una vida amb l’anhelada normalitat,
una vida amb la plenitud desitjada.
Joan Ferrés Prats

