INTENCIONS DE PREGÀRIA EN LES MISSES

Parròquia de Sant Vicenç Màrtir

Dissabte dia 15.- Sant Isidre, llaurador. Santa Joana de Lestonac, religiosa
viuda, fundadora de la Companyia de Maria.
Primeres Comunions: Difunts Prats Aymerich
Vespre (festiva), 20 h.- Esposos Julià Ferrés i Isabel i filla Anna.
Esposos Josep Parés i Vicenta Cuyàs
Diumenge dia 16.- SOLEMNITAT DE L’ASCENSIÓ DEL SENYOR. Sant
Honorat, bisbe.
9 h.- Josep Mª Aymerich
12:30 h.- Esposos Isidre Prats i Maria Almirall. Esposos Genís Puig i Maria
Mompart
Dilluns dia 17.- Sant Pasqual Bailon, religiós franciscà.
Vespre, 20 h.- Difunts família Prat Salvans
Dimarts dia 18.- Sant Joan I, papa i màrtir.
Matí, 9 h.- Manuel Garcés Navarro (50 aniversario)
Vespre, 20 h.- Montserrat Prat (aniversari). Acció de gràcies a Sant
Pancràs.

Dimecres dia 19.- Sant Francesc Coll, prevere dominicà.
Matí, 9 h.- Difunts família Poch Casasampere
Vespre, 20 h.- Modesta Casas i Teresina Masana./
Esposos Antonio Pastor - Margarita Mayor i Oleguer Boloix.
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AVUI, L’ASCENSIÓ DEL SENYOR
Avui no commemorem cap altre fet històric que la mort i resurrecció
de Jesús. L’accent el posem en que el Ressuscitat és amb Déu: “realment
el Senyor ha ressuscitat”. L’home Jesús, el crucificat, és u amb el Pare: és
Déu mateix que ha compartit la nostra vida i la duu a plenitud.
Les oracions de la litúrgia
d’aquest dia expressen la fe de
l’Església que creu que la
glòria de la qual participa
plenament el seu Cap, Jesús,
serà també participada per
aquells que formem part del
seu Cos. És una festa, doncs,
que ens anima en l’esperança
de ser allò que Déu vol que
siguem: com Ell, que visquem
amb Ell, íntimament units a
Ell. Seguint els seus passos
també nosaltres gaudirem de
la vida de Jesucrist: en Ell

Dijous dia 20.- Sant Bernardí de Siena. Sant Baldiri, màrtir.
Matí, 9 h.- Germans Perals i Aymerich
Vespre, 20 h..- Celebració Paraula i Comunió
Divendres dia 21.- Sant Cristòfol Magallanes, prevere i companys màrtirs.
Matí, 9 h.- Missa
Vespre, 20 h.- Federico Tabar Cusí.
Dissabte dia 22.- Santa Rita de Càssia, religiosa. Santa Joaquima de
Vedruna, religiosa viuda de Barcelona, fundadora Carmelites de la Caritat.
Primeres Comunions.
Vespre (festiva), 20 h.- A Santa Rita en acció de gràcies. Difunts Martí
Tuset./ Joaquim Folqué Margalef./Esposos Dolors Font i Salvador Roig i
Auxili Font./ Jaume Vilà./ Magí Casals i Maria Pi.
Diumenge dia 23.- PASQUA DE PENTECOSTA.
9 h.- Esposos Joan Marcè i Pepita Munné, i filla Neus.
12:30 h.- Missa.
s’uneixen la humanitat i la divinitat.

L’evangeli d’aquest any ens fa fixar en Jesús ressuscitat que posa
en acció els deixebles, aquells que ja havien après, estant amb Ell, què és
l’acció evangelitzadora. Jesús els ofereix fer el mateix que Ell va fer:
proclamar l’evangeli “a tothom”, “per tot el món”. Com Jesús ho havia fet,
els deixebles duran a terme la seva missió, amb paraules i actuant,
combatent el mal. I ho faran amb la finalitat que tothom pugui tenir
l’oportunitat de gaudir de la felicitat que Déu ofereix.
Un altre aspecte important de l’Ascensió és que malgrat la seva
absència, Jesús és present i acompanya el camí i la missió dels deixebles.
L’Ascensió de Jesús no suposa un abandó del món. Des del començament
els deixebles de Jesús han tingut el convenciment que “el Senyor cooperava

confirmant la predicació de la paraula amb els senyals prodigiosos que
l’acompanyaven.” Aquesta ha estat sempre la força dels màrtirs. I és la
força dels qui avui, entre nosaltres, es comprometen i es donen en el servei.

(de Missa Dominical)


 ESPAI DE PREGÀRIA: Aquest dilluns, dia 17, a les 7,15 p. m
Exposició del Santíssim. Invocarem, en aquesta darrera setmana de
Pasqua, l’Esperit Sant, el gran do de Jesús ressuscitat.


PRIMERES COMUNIONS: DIA 15 DE MAIG
Han fet la Primera Comunió els infants:
Biel Farré Reina, Aarón Ramírez Novoa, Héctor Ramírez Novoa,
Robert Prats Morales, Valentina Kupatra, Maria Díaz Vaz-Romero,
Noa Vílchez Guillermo i Àngel Calvente Revelles.

 CONDOLENÇA
La donem als familiars de Neus Marcè Munné, que morí el passat dia
11 de maig, a l’edat de 63 anys. Que descansi en la pau del Senyor.


BAPTISMES:
Dia 15: Thalia Carrión Barbany
Dia 16: Unai Roque Cobo i Gala Roque Cobo

 FUNERAL
El passat dia 8 moria en Lluís Casanovas i Riera (e.p.d.), cunyat de
Mn. Anton Roca. En nom propi, de la meva germana Montse i fills

donem les gràcies a tots els qui pregàreu per ell i ens vau fer arribar
el vostre condol.
Divendres, 28 de maig, en la missa de les 8 del vespre, al temple
parroquial, tindrem un record i pregària especial per a ell. Que
descansi en pau.
CRISTIANS DE LLETRA PETITA
Molts hem patit alguna vegada a la vida les conseqüències de la
lletra petita d’un contracte. Hem signat un acord havent llegit només la
lletra grossa, la que semblava reflectir les coses importants del contracte, i
hem caigut en algun parany que hi havia amagat en la lletra petita.
Penso que podem fer un paral·lelisme amb la fe. També els creients,
a la vida de fe, fem una mena de pacte amb Déu, signem una mena de
contracte amb Ell, i també nosaltres correm el risc de caure en el parany
de la lletra petita. Però aquesta vegada el parany funciona a l’inrevés.
Com a creient puc dir que caic en aquest parany quan em preocupa
tant la lletra petita que no em fixo en la gran. Soc un cristià de lletra petita,
per exemple, cada vegada que em mostro escrupolós amb els manaments
de l’Església, amb la normativa de la jerarquia, amb el seguiment de la
tradició, però oblido la lletra grossa, el que és central a l’Evangeli.
Estic oblidant la lletra grossa quan em costa demanar perdó, quan
soc incapaç de perdonar tant si m’ho demanen com si no, quan em costa
fer favors, quan tinc enemics. Soc un cristià de lletra petita quan les
persones necessitades, pobres, malaltes o soles, no són per mi una
prioritat.
Sant Pau utilitzava unes altres paraules per dir el mateix: «Si algú
tingués tanta fe que fos capaç de moure les muntanyes, però no estimés,
no seria res» (1 Cor 13: 2). Sant Joan ho deia d’una altra manera, però
posant el dit en la mateixa nafra: «Si algú diu que estima Déu i avorreix el
seu germà, és un mentider» (1 Jn 4:20).
Sento que sant Joan i Sant Pau m’avisen del la temptació de ser un
cristià de lletra petita.
Joan Ferrés Prats

