Parròquia de Sant Vicenç Màrtir

INTENCIONS DE PREGÀRIA EN LES MISSES
Dissabte dia 29.- Sant Just d’Urgell.
Primeres Comunions:
Vespre (festiva), 20 h.- Difunts família Mèlich Oriol
Diumenge dia 30.- La Santíssima Trinitat. Sant Ferran, rei.
9 h.- Miquel Via, esposa Dolors i filla Maria Rosa; Joan Saperas i esposa
/ Benita
12:30 h.- Difunts famílies Pérez, Casas i Romagosa.
Dilluns dia 31.- Visitació de la benaurada Verge Maria.
Vespre, 20 h.- Esposos Bienvenido i Mercedes i nét Alberto.
Rosa Muñoz Almirall.
Dimarts dia 1.- Sant Justí, màrtir i escriptor eclesiàstic.
Matí, 9 h.- Enric i Maria dels Àngels Perals Aymerich.
Vespre, 20 h.- Família Simon Rusinés
Dimecres dia 2.- Sants Marcel·lí i Pere, màrtirs
Matí, 9 h.- Esposos Francesc Perals i Encarnació Aymerich i fills.
Vespre, 20 h.- Modesta Casas i Teresina Masana
Dijous dia 3.- Sant Carles Luanga, màrtir. Santa Oliva, verge.
Matí, 9 h.- Pere Sadurní Vallès i família
Vespre, 20 h..- Celebració de la Paraula i Missa.
Divendres dia 4.- Santa Clotilde, reina.
Matí, 9 h.- Missa
Vespre, 20 h.- Antonio Bacarisas.
Dissabte dia 5.- Sant Bonifaci, bisbe i màrtir. Santa Zenaida, verge.
Primeres Comunions
Vespre (festiva), 20 h.- Difunts família Torredemer Roig .
Montserrat Estrada-Miquel Reverter
Roman Roig Canals (45è. aniversari)
Esposos Julià Ferrés i Isabel i filla Anna.
Diumenge dia 6.- SOLEMNITAT DEL COS I LA SANG DE CRIST. Santa
Bonifacia Rodríguez Castro, fundadora de las Siervas de San José.
9 h.- Família Planas Tuset./ Elvira Vílchez Garcés.
12:30 h.- Francesc Folqué i Concepció Nicolau.
Esposos Agustí i Montserrat.
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EL VALOR DE LA PARRÒQUIA AVUI (2)
Continuant la reflexió que ens invitava a fer la Instrucció “La conversió
pastoral de la parròquia al servei de la missió”, se’ns diu que la
parròquia està cridada a acollir els desafiaments del temps present, per
adequar el seu propi servei a les exigències dels fidels i dels canvis
històrics. Cal un renovat dinamisme, que permeti redescobrir la vocació
de cada batejat a ser deixeble de Jesús i missioner de l’Evangeli. El Papa
Francesc recorda que “a través de totes les seves activitats, la parròquia
encoratja i forma els seus membres perquè siguin agents
d’evangelització”.
Per promoure la centralitat de la presència missionera de la comunitat
cristiana en el món, és important replantejar no sols una nova
experiència de parròquia, sinó també, en ella, el ministeri i la missió dels
sacerdots, que, juntament amb els fidels laics, tenen la tasca de ser “sal
i llum del món”, “llum sobre el canelobre”, mostrant el rostre d’una
comunitat evangelitzadora, capaç d’una adequada lectura dels signes
dels temps, que genera un testimoni coherent de vida evangèlica.
En les transformacions en curs, la parròquia, algunes vegades, malgrat
el seu generós esforç, no aconsegueix respondre adequadament a
moltes de les expectatives dels fidels, especialment si es consideren els
múltiples tipus de comunitat existents.
A més, la simple repetició d’activitats sense incidència en la vida de les
persones concretes, resulta un intent estèril de supervivència, sovint

acollit amb una general indiferència. Si no viu del dinamisme espiritual
propi de l’evangelització, la parròquia corre el risc de fer-se
autoreferencial i d’esclerotitzar-se, proposant experiències desproveïdes
de gust evangèlic i d’impuls missioner, potser destinades només a petits
grups.
La renovació de l’evangelització requereix noves tasques i propostes
pastorals diversificades, perquè la Paraula de Déu i la vida sacramental
puguin arribar a tothom, de manera coherent amb l’estat de vida de
cadascú. De fet, avui, la pertinença eclesial s’orienta més aviat cap a
una comunitat d’adopció, on aquests fan una experiència més àmplia
del Poble de Déu, d’un cos que s’articula en molts membres, on cadascú
obra per al bé de tot l’organisme (1Co 12,12-27).
Més enllà dels llocs i de les raons de pertinença, la comunitat parroquial
és el context humà on es realitza l’acció evangelitzadora de l’Església,
se celebren els sagraments i es viu la caritat, en un dinamisme missioner
que –a més de ser un element intrínsec de l’acció pastoral- arriba a ser
el criteri de verificació de la seva autenticitat.

De la Instrucció “La conversió pastoral de la
parròquia al servei de la missió” (nn 11-19)

 DIUMENGE VINENT:
SOLEMNITAT DEL COS I LA SANG DE CRIST
Una solemnitat que posa en relleu el valor de l’Eucaristia en el si de
l’Església i de la vida dels cristians. Ens ajuda a prendre consciència
dels gran regal donat per Jesús, entorn del qual la comunitat
cristiana es congrega, s’alimenta i creix. De l’Eucaristia en diem que
és “font i cimal”: font d’on neix l’Església, cimal que corona l’acció
de l’Església.
Així com el Dijous Sant l’accent el posem en “prendre el Cos de Crist
entregat per nosaltres”, en la festa del Corpus l’accent el posem en
la presència del Senyor entre nosaltres, que desvetlla l’acció de
gràcies i l’adoració.
Encara aquest any, la precaució per la pandèmia fa que ens
abstinguem de fer concentracions i processons. Celebrarem aquesta
solemnitat allargant les nostres eucaristies amb acció de gràcies,
adoració i benedicció eucarística. Esperem que l’any vinent la situació
sanitària s’hagi normalitzat i puguem celebrar-ho com sempre.
CORPUS, DIA DE LA CARITAT:
COL·LECTA EXTRA PER CÀRITAS DIOCESANA

 PRIMERES COMUNIONS
Dia 29: Melanie Kylie Giménez Santillán, Naiara Pons Aguado i Nahia
Hidalgo Martínez. Les felicitem i les animem, amb l’ajut dels seus
pares, a perseverar en el camí de la fe.


CONSELL PASTORAL PARROQUIAL
Dimarts vinent, dia 1, a les 9 dels vespre a la rectoria.

DESIG I ESFORÇ
He parlat algunes vegades dels paral·lelismes que veig que hi ha
entre els problemes de l’escola i els de l’església, entre les dificultats que
trobem com a educadors i educadores i les que trobem com a educadors
de la fe.
Avui hi vull tornar. Crec que, per diferents motius, tant a l’escola
com a l’església ens fa por la paraula desig. Hem tendit a esborrar-la del
nostre vocabulari. Si podem, no en parlen. I si n’hem de parlar, solem ferho de manera negativa.
Al meu entendre, el rebuig del desig a l’escola i a l’església té
conseqüències negatives. Per una banda, en renunciar a gestionar el desig
dels nostres interlocutors, estem deixant el desig en mans dels mercaders,
dels publicitaris, dels especialistes en marketing. Ells sí que en parlen. Ells
basen en el desig tota la seva estratègia.
Nosaltres (escola i església) tendim a menysprear aquests
professionals, considerant que proposen un plaer sense esforç. Ells,
efectivament, parlen molt de desig i de plaer, i gens d’esforç.
El que ens hauria d’inquietar és comparar els resultats dels uns i
dels altres, perquè són paradoxals. Efectivament, nosaltres, predicant
l’esforç, moltes vegades no aconseguim que les persones s’esforcin. Ells,
predicant només el desig, aconsegueixen que les persones s’esforcin per
poder aconseguir el productes que desitgen.
I és que ja Aristòtil va dir fa molts segles que l’home és un ésser
que desitja. I la neurociència diu avui que la dopamina, que és la molècula
del desig, és la gasolina de l’acció. Ens movem per allò que desitgem. El
que ens distingeix a unes persones de les altres és el tipus de desig que
ens mou.
M’equivoco, doncs, com a persona i com a cristià, si poso molt
d’accent en l’esforç i poc en el desig. Com més desitgi, més m’esforçaré. El
termòmetre de la meva fe és el desig. Només puc dir que sóc veritablement
cristià si Déu i Jesús són el que més desitjo a la meva vida.
Joan Ferrés Prats

