Parròquia de Sant Vicenç Màrtir

INTENCIONS DE PREGÀRIA EN LES MISSES
Dissabte dia 1.- Sant Josep Obrer
Vespre (festiva), 20 h.- Difunts família Torredemer Roig;
Josep Ferrés i Mª Dolors Prats;
Difunts família Simón Rusinés;
Josep Torralba Orleans (6è aniv.) i família.
Diumenge dia 2.- DIUMENGE V de Pasqua. Sant Atanasi, bisbe
d’Alexandria i doctor de l’Església.
9 h.- Difunts família Planas Tuset.
12:30 h.- Esposos Agustí i Montserrat;
Vicenç Ferrés.
Dilluns dia 3.- Sants Felip i Jaume, apòstols
Vespre, 20 h.- Intenció particular.
Dimarts dia 4.- Sant Florià, màrtir. Sant Silvà, bisbe i màrtir
Matí, 9 h.- Missa
Vespre, 20 h.- Rafael Orte.
Dimecres dia 5.- Santa Irene, verge i màrtir. Sant Amador, prevere i màrtir.
Matí, 9 h.- Pepeta Castells (16è aniversari) i Ramon Badosa.
Vespre, 20 h.- Teresina Masana i Modesta Casas.
Dijous dia 6.- Sant Domènec Savio. Sant Pere Nolasc;
Matí, 9 h.- Enric Perals Aymerich (6è aniversari).
Vespre, 20 h.- Celebració de la Paraula i Comunió.
Divendres dia 7.- Sant Benet II, papa.
Matí, 9 h.- Missa
Vespre, 20 h.- Ramon Tutusaus Reñé
Dissabte dia 8.- Sant Mare de Déu dels desemparats. Sant Víctor de Milan.
Vespre (festiva), 20 h.- Missa.
Diumenge dia 9.- DIUMENGE VI DE PASQUA
9 h.- Missa
12:30 h.- Esposos Joan (17è aniversari) i Montserrat, i filla Auxili.
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ENTRAR MÉS EN L’ESPERIT
DE LA LITÚRGIA (1)
Comencem una colla d’observacions que englobem amb el títol d’
”entrar més en l’esperit de la litúrgia”. Vol ser un repàs que ajudi
a valorar i entendre la celebració cristiana, per viure-la millor.

A vegades un té la impressió, potser equivocada, que són molts els qui
la litúrgia els “rellisca”. Potser hi ha poca formació, no interessa, és cosa
de capellans, sempre és igual... Tal volta és degut que no s’han pres
seriosament la participació activa en la celebració. Alguns poden pensar
que només participem quan introduïm gestos nous. Entrar més en
l’esperit de la litúrgia vol dir fixar-nos més en els textos, els quals ens
fan entrar més en el missatge de l’Eucaristia de cada diumenge. Està
clar que són molt importants les lectures bíbliques i el salm responsorial.
Com s’haurien de llegir bé! Cal millorar la lectura del salm. Hom té la
impressió que és poc valorat per part dels fidels: ens el fem nostre a
través de la resposta? Ens ajuda a pregar? El salm en la missa se
l’anomena salm responsorial , és a dir: pregària de resposta a la Paraula
de Déu que se’ns acaba de proclamar.
Però la nostra atenció no es limita als textos bíblics. Posem un exemple:
l’oració del qui presideix en començar l’Eucaristia, que s’anomena
“col·lecta”, perquè “recull” els nostres cors en una mateixa pregària.
¿Qui es fixa en el contingut de cada col·lecta per fer-se-la seva i

descobrir la peculiaritat de cada petició? En aquest diumenge, per
exemple, el qui presideix prega dient: “mireu aquests fills que tant

estimeu i concediu als qui creuen en Crist la llibertat veritable i l’herència
eterna”. Diumenge vinent. en canvi, l’oració és aquesta: “Feu que sense
minvar en el fervor en aquest temps de joia... el misteri que anem
recordant es manifesti sempre en les nostres obres”. I així cada

diumenge i no només en aquesta oració inicial (Col·lecta), sinó també
sobre l’Oració sobre les ofrenes i l’oració de després de la Comunió (se’n
diu Postcomunió). Si estem atents a allò que prega el sacerdot en nom
de tots, l’AMÉN de tota la comunitat serà més que una resposta rutinària.
Serà l’adhesió a la pregària que s’ha fet i que fem nostra, i la súplica
creient de la comunitat reunida. AMÉN: una paraula semítica que sol
traduir-se per 'així sigui', 'això és veritat' o 'això és desitjable'. Emprada
en el judaisme, posteriorment va ser adoptada pel cristianisme i l'islam.
És una de les aclamacions litúrgiques cristianes més freqüents, i es fa
servir generalment com a fórmula per concloure les oracions.

(continuarà)



Mn. Antoni Roca

OBRES DE CONSERVACIÓ O
DE RESTAURACIÓ EN
L’ESGLÉSIA PARROQUIAL
Iniciades aquestes obres, ens hem trobat amb la desagradable
sorpresa d’uns trams de teulada, les corresponents als altars laterals,
que estan en mal estat. Quan es restaurà la teulada de la nau
central, aquests trams, que queden a un nivell més inferior, no es
tocaren i ara apareixen malmesos per les bigues de fusta molt
deteriorades. Si això es verifica, caldrà fer un replantejament nou de
les obres, amb un pressupost que encara no se’ns ha comunicat.
Estem a l’aguait dels informes que se’ns donin i haurem de posar fil
a l’agulla. Anirem informant...

 MES DE MARIA
Hem començat el mes de maig, un mes tradicionalment dedicat a la
Mare de Déu. Una vegada més valorem el grup de persones que
cada dia abans de la missa del vespre, a 2/4 de vuit, vénen a resar
el rosari, una pregària ben popular i que ens ajuda a contemplar els
misteris de la nostra salvació acompanyats de Maria. Ara, després
del rosari, farem el mes de Maria. Participem-hi!

 S’ACOSTEN LES PRIMERES COMUNIONS
Enguany, les Primeres Comunions es faran en dissabte quasi totes,
en misses “extres”, a fi de no passar de l’aforament ordenat per les
autoritats sanitàries. Per cada infant podran entrar un número
determinat de convidats, segons el nombre d’infants que la facin.
Seran els dissabtes de maig: dies15 (12,00 h), 22 (17,00 h), 29
(12,00) i 5 de juny (17,00 h).

PERDÓ
Un dia, en el marc d’una conversa informal, una persona propera va
dir que si s’assabentava que la seva parella l’havia enganyada, ni que fos
una sola vegada, no el perdonaria.
Suposo que soc molt ingenu, perquè em va sobtar. Tots els que
participàvem a la conversa érem creients i practicants. Donava, doncs, per
suposat que com a tals teníem assumit el deure de perdonar i estaríem
predisposats a fer-ho, encara que ens costés.
Déu faci que mai no m’hagi de trobar en una situació com aquesta.
Sé que ha de ser difícil perdonar en una circumstància com aquesta. Sé
sobretot que una cosa és la teoria i una altra la pràctica, però si ja
comencem fallant en la teoria, estem posant pals a la roda de la pràctica.
La teoria de la fe cristiana diu que hem de perdonar, i que no ho
hem de fer perquè estigui manat, sinó perquè és el millor tant per a la
persona perdonada com per a la que perdona. Estic d’acord que una
persona que enganya demostra que no estima prou, però penso que una
persona que no perdona també ho demostra.
No estimo prou si no accepto que l’altra persona no és perfecta i
que pot tenir un mal moment. Estic convençut que només quan he estat
capaç de perdonar puc estar segur que estimo. El perdó és la prova
suprema de l’amor.
En aquest tema em falta encara incorporar una darrera
consideració. Precisament perquè en alguns casos és molt difícil perdonar,
només ho podem aconseguir si Déu hi fa més que nosaltres. El perdó és un
do de Déu. Només seré capaç de perdonar si compto amb la força que em
ve d’Elll.
Joan Ferrés Prats

