Parròquia de Sant Vicenç Màrtir
INTENCIONS DE PREGÀRIA EN LES MISSES
Dissabte dia 26.- Sant Josepmaria Escrivà de Balaguer.
Vespre (festiva), 20 h.- Joan Matas, Anita Ferrés i M. Dolors Balcells.
Diumenge dia 27.- DIUMENGE XIII DE DURANT L’ANY. Sant Ciril
d’Alexandria
9 h.- Miquel Via, esposa Dolors i filla Mª Rosa. Joan Saperas i esposa Benita.
Esposos Joan Marcè i Pepi Munné i filla Neus.
12:30 h.- Avis Castells Roca i Font Mèlich.
Esposos Joan Mèlich, Maria Poch i fill Joan.
Dilluns dia 28.- Sant Irineu de Lió
Vespre, 20 h.- Esposos Joan i Pepi i filla Neus.
Dimarts dia 29.- SANT PERE I SANT PAU, APÒSTOLS DE L’ESGLÉSIA
Matí, 9 h.- Pere Castells Costa
Vespre, 20 h.- Pere Vendrell Font i família Costa Prats.
Dimecres dia 30.- Els Sants Protomàrtirs romans. Sant Marçal de
llemotges, bisbe.
Matí, 9 h.- Núria Prats i espòs Joan
Vespre, 20 h.- Celebració de la Paraula i Comunió
Dijous dia 1.- Sant Domicià, abat, Sant Aaró o Araon, germà de Moisès.
Matí, 9 h.- Família Simon Rusinés
Vespre, 20 h..- Celebració de la Paraula i Comunió
Divendres dia 2.- Sants Procés i Martirià, màrtirs.
Matí, 9 h.- Esposos Joan Vendrell i Dominga Mallol i fill Antoni
Vespre, 20 h.- Isabel Luque Ortiz i espòs.
Dissabte dia 3.- Sant Tomàs, apòstol, anomenat Dídim. Sant Elionor, bisbe.
Beata Anna Mogas, vg. (de Corró d’Avall), fundadora de les franciscanes
missioneres de la Mare del Diví Pastor
Vespre (festiva), 20 h.- Difunts família Torredemer Roig.
Diumenge dia 4.- DIUMENGE XIV DE DURANT L’ANY. Santa Isabel de
Portugal. Santa Berta, verge.
9 h.- Difunts família Planas Tuset
12:30 h.- Esposos Agustí i Montserrat.
 DIMARTS VINENT, DIA 29:
SOLEMNITAT DE SANT PERE I SANT PAU
Missa a les 9 del matí i a les 8 del vespre .
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L’ESGLÉSIA, EDIFICI I JARDÍ (2)
Som Església. Tots som Església. Entre tots fem i mantenim aquest
edifici que ens aixopluga en la comunió dels seguidors de Jesús. L’Església
és la casa comuna de tots els cristians. El gran portal d’entrada a aquesta
mansió és el baptisme. Ningú hi entra per força però tots som convidats a
entrar-hi i quedar-s’hi a viure en família, la gran família dels fills de Déu,
redimits –comprats- per Jesús, el Fill mort i ressuscitat.
El gran arquitecte d’aquesta casa de família dels batejats és l’Esperit
Sant. Arquitecte, decorador i restaurador constant. L’edifici té tots aquells
departaments necessaris perquè cadascun dels qui l’ocupen, pugui fer-ho
amb comoditat. S’hi trobin a pler i puguin desenvolupar la seva personalitat
d’acord amb les seves necessitats i el voler de Déu.
La construcció real d’un edifici, una casa, suposa la utilització de
molts i diferents materials i elements, que procedeixen molt sovint de llocs
diferents. Aquests materials cal que siguin treballats amb destresa per
constructors que coneguin tant la naturalesa dels materials com la tècnica
de la seva col·locació adient. Una casa, per simple i petita que sigui,
demana moltes mans. Mans que no vagin cadascuna a la seva, ignorant la
feina dels altres o simplement interferint-la, si no es vol que no arribi ni a
aguantar-se. Aquí és on sorgeix la responsabilitat de cada artesà i la
coresponsabilitat de tots els membres del conjunt.

En la construcció i conservació de l’Església tots els cristians hi som
cridats. Cadascú segons el seu saber, poder, destresa, encàrrec, missió...
No tots hem de fer el mateix. Però tots ho hem de fer responsablement.
Entre tots ho hem de fer tot. És la teoria i la pràctica de la coresponsabilitat
en l’Església. Per això cal que tinguem presents tres objectius importants:
Fer, fer fer, i deixar fer. No es pot demanar coresponsabilitat si el qui ocupa
el primer lloc de responsabilitat en una casa, una comunitat, una
parròquia... pretén fer-ho tot i no deixa lloc a que els altres puguin exercir
la part de la coresponsabilitat que li és pròpia.
L’Església-edifici cal que sigui un lloc endreçat, agradable i també
bonic. Per això li escau també la imatge d’un bell jardí, integrat per una
gran varietat de plantes i de flors que exigeix l’art, la tasca d’un bon jardiner
que tingui cura de cada planta i de tota la bellesa del conjunt. Un jardí no
és un bosc on els arbres creixen de qualsevol manera i a qualsevol lloc.
L’Església-jardí –que som tots- no sols cal que aparegui com un conjunt
bell, la qual cosa ja fóra molt, sinó que a més, com correspon a un bon
jardí, l’Església ha de projectar sempre la bona olor de Crist. Tots hem de
ser corresponsables de la bona olor de Crist en les nostres comunitats,
parròquies, arxiprestats, bisbats i en tota l’Església universal.

 COL·LECTA EXTRA DELS PRIMERS DIUMENGES DE MES
Volem donar nou impuls a aquestes col·lectes mensuals que tenen
una finalitat directe: Ajuda al pagament de les obres de neteja i
manteniment de les teulades de l’església i que ara caldrà afegir el
cost de reconstrucció de teulades laterals molt deteriorades per les
bigues. Tots hi haurem de posar de la nostra part. També el bisbat
vetllarà perquè aquesta obra es pugui dur a terme. PROPER CAP
DE SETMANA, PRIMER DIUMENGE DE MES: Vingueu preparats!


CASAMENT EN EL MES DE JULIOL
Jorge Moreno Nieto amb Cristina Rodríguez Reyes, tots dos veïns de
Sant Vicenç. Els felicitem i preguem pel seu matrimoni.
BAPTISMES el dia 26 de juny: Julia Ventura Merchán i Macarena
Ariza Bañuelos.
Felicitem les nenes i animem a pares i padrins en la seva tasca
d’iniciar aquest infant en el camí de la fe.

 NOCES D’OR MATRIMONIALS:
Dissabte vinent, dia 3 de juliol, celebren les Noces d’Or matrimonials
en Jaume Perals Muñoz i Montserrat Vilaplana Via, casats el 26
d’abril de 1971 a la nostra parròquia. Per raons de mobilitat la
celebració
religiosa se celebrarà en unes dependències del
restaurant on faran el dinar. Ens unim a la seva acció de gràcies i
preguem que Déu els assisteixi en el seu camí que junts van
començar ara va fer 50 anys.
QUI S'ENFADA MAI NO TÉ RAÓ
Fa dies vaig perdre els estreps i algú de la família en va pagar les
conseqüències. Després, sentint-me malament amb mi mateix, vaig
recordar aquesta frase –de no sé qui- que havia llegit fa anys: «Qui s’enfada
mai no té raó». Vaig començar a donar-hi voltes. Hi estava d’acord? Qui
s'enfada té sempre raons, per descomptat, però té raó? Hi he pensat molt
i estic convençut que no, que no té raó.
Enfadar-nos, en el sentit de perdre els nervis, d’aixecar la veu més
del compte, de reaccionar amb ràbia, és perjudicial tant per a nosaltres
mateixos com per a la persona amb la que ens enfadem. Si reprenc o
castigo una altra persona amb ira, no estic corregint, m’estic venjant. En
aquests casos, encara que m’enganyi a mi mateix dient-me el contrari, no
actuo mogut pel bé de l'altra persona, sinó per l'amor propi ferit. Per això
no tinc raó. M’estic fent mal a mi mateix, a més de fer-ne a l'altra persona,
perquè un acte de revenja mai no pot ser un acte de justícia. Un acte fet
des de la ràbia mai no pot ser un acte d’amor.
Per altra banda, quan reprenc o castigo amb ira una altra persona,
el més probable és que no susciti en ella una reacció de penediment, sinó
de ressentiment, de més ira. En aquest sentit, tampoc no tinc raó, perquè
no l’ajudo a canviar, a esmenar-se.
Ara bé, no enfadar-me no vol dir deixar passar el que considero que
no està bé. No vol dir comportar-me de manera passiva davant els
comportaments inadequats o les situacions injustes. Penso que el secret és
no perdre els nervis. És corregir (o castigar, si cal) des d'una serenitat en
la que el que em mou és el bé de l'altra persona.
Com a cristià, no només tinc el dret, sinó el deure de corregir el que no
és adequat, però només tinc raó si ho faig sense un bri de rancúnia, sense
cap mena de ràbia, amb la serena intenció d’ajudar l’altra persona a
millorar.

Joan Ferrés Prats

