Parròquia de Sant Vicenç Màrtir
INTENCIONS DE PREGÀRIA EN LES MISSES
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. Almudena Roca (1r. aniv)
12:30 h.- Esposos Francesc Folqué i Concepció Nicolau.
Esposos Agustí i Montserrat.
Dilluns dia 7.- Sant Robert, Abat.
Vespre, 20 h.- /Merceneta Potrony Ribas.
Dimarts dia 8.- Sant Guillem, bisbe de York.
Matí, 9 h.- Família Roig Monjo.
Vespre, 20 h.- Difunts família Sadurní Vallès.
Dimecres dia 9.- Sant Efrèn, diaca i doctor de l’Església
Matí, 9 h.- Missa
Vespre, 20 h.- Maria Cusí
Dijous dia 10.- Sant Maurici, abat.
Matí, 9 h.- Merceneta Potrony./ Jaume Vilà (natalici)
Vespre, 20 h..- Celebració Paraula i Comunió
Divendres dia 11.- Sagrat Cor de Jesús. Sant Bernabé, apòstol.
Matí, 9 h.- Missa
Vespre, 20 h.- Teresina Masana i Modesta Casas
Dissabte dia 12.- Cor Immaculat de la Verge Maria. Santa Mª Rosa Molas.
Vespre (festiva), 20 h.- Rosa Casas i Jaume Margarit./
Lola Duran (14 aniv.), espòs Francesc i filla Rosita.
Esposos Miquel Font i Engràcia Sagristà.
Diumenge dia 13.- DIUMENGE XI DE DURANT L’ANY. Sant Antoni de
Pàdua.
9 h.- Josep Martí Solanes Yherta (57 anys)
Antonio Sanromà Parellada;
Esposos Ramon Pouné i Carme Casasampere i filla Assumpció.
12:30 h.- Esposos Anton Galofré i Conxita i fills Anton i Teresina.
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EL VALOR DE LA PARRÒQUIA AVUI (3)
Aquest és el cor de la desitjada conversió pastoral en clau missionera,
que ha d'afectar: 1. l'anunci de la Paraula de Déu, 2. la vida sacramental
i 3. el testimoni de la caritat; és a dir, als àmbits essencials en els quals
la parròquia creix i es conforma amb el Misteri en el qual creu.
1.
L’Anunci de la Paraula de Déu. Recorrent els Fets dels
Apòstols, es posa de manifest el protagonisme de la Paraula de Déu,
força interior que realitza la conversió dels cors. Ella és el menjar que
alimenta els deixebles del Senyor i els fa testimonis de l'Evangeli en les
diferents condicions de vida. Es requereix, per tant, que la parròquia
eduqui la lectura i la meditació de la Paraula de Déu, a través de
propostes diversificades d'anunci, assumint formes de comunicació
clares i comprensibles, que revelin el Senyor Jesús.
2.
La celebració del misteri eucarístic és «font i cimal de tota la
vida cristiana» i, per tant, el moment substancial de la constitució de la
comunitat parroquial. En ella, l'Església es fa conscient del significat del
seu propi nom: convocació del Poble de Déu que lloa, suplica,
intercedeix i agraeix. En celebrar l'Eucaristia, la comunitat cristiana acull
la presència viva de el Senyor Crucificat i Ressuscitat, rebent l'anunci de
tot el seu misteri de salvació.
En conseqüència, l'Església adverteix la necessitat de redescobrir la
iniciació cristiana, que genera una nova vida, perquè s'insereix en el
misteri de la vida mateixa de Déu. És un camí que se cenyeix únicament
al seguiment permanent de Crist. La catequesi s'ha de presentar com un
anunci continu del Misteri de Crist, per fer créixer al cor dels batejats

l'estatura de Crist (cfr. Ef 4, 13), a través d'una trobada personal amb el
Senyor de la vida.
3.
El testimoni de la caritat. En la misteriosa trama de l’acció de
Déu i la de l'ésser humà, la proclamació de l'Evangeli es porta a terme
a través d'homes i dones que fan creïble amb la seva vida el que
anuncien, en una xarxa de relacions interpersonals que generen
confiança i esperança . En el període actual, sovint marcat per la
indiferència, l'aïllament de l'individu en si mateix i el rebuig dels altres,
el redescobriment de la fraternitat és fonamental, ja que l'evangelització
està estretament vinculada a la qualitat de les relacions humanes. Així,
la comunitat cristiana fa seva la paraula de Jesús, que impulsa «remar
mar endins» (Lc 5, 4), en la confiança que la invitació del Mestre a calar
les xarxes li garanteix la certesa d'una "pesca abundant" .
La "cultura de la trobada" és el context que promou el diàleg, la
solidaritat i l'obertura a tots, ressaltant la centralitat de la persona. Cal,
per tant, que la parròquia sigui un "lloc" que afavoreixi l’ "estar junts" i
el creixement de relacions personals duradores, que permetin a cadascú
percebre el sentit de pertinença i ser estimat.
La comunitat parroquial està cridada a desenvolupar un veritable "art de
la proximitat". Si aquesta té arrels profundes, la parròquia realment es
converteix en el lloc on se supera la soledat, que afecta la vida de tantes
persones, així com un «santuari on els assedegats van a beure per seguir
caminant, i centre de constant enviament missioner ».

De la Instrucció (nn 20-26)



AVUI, FESTA DEL COS I LA SANG DE CRIST:
COL·LECTA EXTRA A FAVOR DE CÀRITAS DIOCESANA
Dia de lloança al Cos de Crist partit per la vida del món; dia de
compartir el pa, sentint-nos un gran poble de germans on ningú no
n’hauria d’estar exclòs. Dia, doncs, de Caritat. Ajudem Càritas!



NOCES D’OR MATRIMONIALS
Felicitem el matrimoni Antonio Marcè i Immaculada Siñol en la
celebració d’aquest feliç aniversari. De fet es casaren el 20 d’octubre
de 1970, però per raó de la pandèmia ho han hagut d’aplaçar fins
dissabte vinent. Ens unim a la seva acció de gràcies!.

 CASAMENTS MES DE JUNY: Que visquin sempre estimant-se!
. Jaime Castel Romero i Yolanda Nieto Guijarro. Nascuts a Barcelona,
però residents a Sant Vicenç.

. Javier Ciudad Martin, de Salamanca i veí de Valladolid, amb Laia
Sebastián Romagosa, filla i veïna de Sant Vicenç dels Horts
 PRIMERES COMUNIONS: Enhorabona i per molts anys!
Dia 5: Aina Villarrubia Canas. Martina Granado Cortés. Gabriela
Vallejo Meza, Iker López Carretero i Leyre Jorge Reyes.
Dia 6: Víctor Melgar Soto.
 REUNIÓ DEL CONSELL PASTORAL ARXIPRESTAL
Dimecres vinent, a les 9 del vespre al Casal parroquial.

L’EUFEMISME COM A BENEFICI I COM A PERJUDICI
És bo o dolent l’ús d’eufemismes? El diccionari català defineix
l’eufemisme com a “figura que consisteix a emprar un mot suau,
inofensiu, en lloc d’un de dur, indelicat, desplaent”. Vist així, semblaria
que l’ús d’eufemismes no només no és negatiu, sinó que els cristians
l’hauríem de considerar més que positiu, com si fos una obligació.
Durant aquestes darreres dècades s’ha anat imposant a la nostra
cultura l’ús d’eufemismes en diferents àmbits de la vida social. Fa temps,
per exemple, que, en comptes de dir que una persona és vella, es diu
que és de la tercera edat o de l’edat daurada. En comptes de dir que
una persona és grassa, diem que és obesa o que té sobrepès. En
comptes de parlar d’una “persona negra”, parlem d’una persona “de
color”. En comptes de dir que treballa com a “criat” o “criada”, diem que
és “empleat o empleada de la llar”. En comptes de referir-nos a una
persona “disminuïda”, parlem d’una persona “amb discapacitat”. I a
l’àmbit de l’educació, en comptes de dir que un alumne ha tret un
“insuficient”, diem que “necessita millorar”.
Semblaria que des d’un punt de vista cristià, en observar aquest ús
creixent d’eufemismes, ens hauríem de sentir satisfets. Ho hauríem de
considerar una mostra de progrés, un assoliment proper a l’ètica
cristiana, una prova de sensibilitat i d’empatia, en evitar tot allò que pot
resultar dur o ofensiu, que pot molestar o ferir.
És veritat. Però considero que també en aquest cas hem de vigilar,
hem de trobar un terme mig. I és que les coses són com són. Amb
l’obsessió per imposar o imposar-nos eufemismes a tota hora, correm el
risc que acabem fomentant l’aparició de persones toves, incapaces
d’assumir els límits i les adversitats, incapaces de fer front a la frustració,
a la duresa de la vida.
Joan Ferrés Prats

