
 

 

SETMANA SANTA TENYIDA DE SANG I GUERRA:  
Hem passat de les Setmanes Santes “tocades” per la pandèmia, la por i la 
mort a la Setmana Santa de la guerra a Ucraïna i a tants llocs. Els sofriments 
de Crist continuen vius en la carn de molts germans. El Viacrucis continua... 
però l’Evangeli és un crit a la vida, a la germanor, a la pau. Preguem, 
ajudem, acollim... Que el clam per la pau ofegui el soroll de les bombes.  

Parròquia de Sant Vicenç Màrtir 

 

 

         

       Parròquia Sant Vicenç, màrtir                                  @vidaparroquial  

Per fer donatius a la Parròquia a través de Bizum, indicar codi ONG 02752. 
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IMPLICATS EN LA PASQUA DE JESÚS 

La crida a viure aquests dies sants ha d´anar més enllà de quedar-

nos en espectadors de tot el que va passar fa dos mil anys. Ens podria 

passar, fins i tot, que sense deixar-nos perdre cap celebració i seguint 

fil per randa tot el que aquests dies evoquen de la passió, mort i 

resurrecció del Senyor, de fet, ens ho miréssim a distància, sense 

entrar al cor del misteri, és a dir, sense implicar-nos-hi, sense que al 

final del Tridu pasqual no renovéssim, prop de les fonts baptismals, 

el nostre compromís cristià. 

 Volem ser amb els infants, aclamant Jesús quan entra a 
Jerusalem. 

 En el sagrament de la Penitència volem ser amb Pere plorant 
els nostres pecats, penedint-nos i rebent la mirada misericordiosa 
de Jesús. 

 Volem ser amb els Apòstols al voltant de la taula, el Dijous 
Sant, aprenent del Mestre servidor a rentar els peus dels germans 
i acollint el seu Cos i la seva Sang. 

 Volem ser, Divendres Sant, al peu de la Creu, amb Maria. 
 Volem ser, prop del sepulcre, en el silenci expectant del 

Dissabte Sant.  

 I finalment volem ser dels primers que, amb les dones, 
reben la bona notícia de la resurrecció del Senyor. 
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INTENCIONS  DE  PREGÀRIA EN LES MISSES 
 

Dissabte dia 9.- Santa Maria de Cleofàs, parenta de la Verge Maria.  
Vespre (festiva), 20 h.-  Josep Torras Rusinés (7è. aniversari)   
 

Diumenge dia 10.- DIUMENGE DE RAMS. Sant Dimas, el bon lladre.  
9 h.-  Josep Martí Solanes (8è. aniversari).  
        Francesc Ribas (7è. aniv.) 
12:00 h.-  Mercè Potrony (1r. aniversari).  
      Víctor Ernando i Jaume Mompart. 
 

11,00 h, a l’ermita de Sant Roc: Benedicció de Rams i Celebració amb diaca. 
 

Dilluns Sant, dia 11.- Sant Estanislau, bisbe i màrtir  
20 h.-  Angelina Segura   (+ 26 de març)    
 

Dimarts Sant, dia  12.- Sant Juli I, papa  
9 h.-   Francesc Ribas 
20 h.- No hi ha Missa 
  

Dimecres Sant, dia 13.- Sant Hermenegild. 
9 h.-  Missa                 20 h.-Missa         
 

Dijous dia  14.- DIJOUS SANT. Santa Domnina, vg. i mr. .   
20 h.- CELEBRACIÓ DE LA CENA DEL SENYOR.  
  Felip Roig.  
  Pere Bosch-Lluïsa Busquet i fill Lluís Bosch Busquet 
 

Divendres dia 15.- DIVENDRES SANT. Santa Basilisa. Sant Telm 
12,00 h: CELEBRACIÓ DE LA PASSIÓ DEL SENYOR    
 

Dissabte dia 16.- DISSABTE SANT. Santa Engràcia, vg. i mr..  
Vespre (festiva), 21,30 h.-  SOLEMNE VETLLA PASQUAL 
        Dif. Família Reverter-Margarit   
        Difunts: Pere Cerdà i Maria Herrero. 
        Ddifunts família Raventós-Mestres 
 

Diumenge dia 17.- DIUMENGE DE RESURRECCIÓ.  Sant Anicet, papa i mr.  
9 h.- Josep M. Aymerich i família. 
12:00 h.-  Pel Poble. 
11,00 h, a l’ermita de Sant Roc: Missa de Pasqua de Resurrecció. 
 

 



Però l´Església no ens demana, només, de ser-hi presents, sinó que 

hi responguem amb la fe. Per això el nostre esforç quaresmal i la 

celebració d´aquests dies quedarien a mig camí si no arribessin a la 

Vetlla Pasqual, a l´interior de la qual l´Església invita els fidels a 

renovar les promeses del baptisme. Pel misteri pasqual nosaltres 

també en el baptisme hem estat sepultats amb Crist, perquè 

emprenguem el camí d´una vida nova. Per tant, acabada 

l´exercitació quaresmal, renovem les promeses del baptisme, per les 

quals en altre temps renunciàrem a Satanàs i a les seves obres, i vam 

prometre de servir Déu fidelment en la santa Església catòlica. Vet 

aquí el gran moment anual, de renovació i compromís, tant de 

cadascú personalment com de totes les comunitats cristianes. Tots 

ens  hauríem de trobar en la Vetlla Pasqual, la celebració més 

important de tot l´any litúrgic. 

Mn. Anton Roca 
 

 

   MISSES DE DILLUNS A DIMECRES SANT: 

Dilluns: Missa a les 8 del vespre 
Dimarts: Missa a les 9 del matí (no hi ha missa al vespre) 
Dimecres: Missa a les 9 del matí i 8 del vespre. 

 

REPASSANT LA SETMANA SANTA  
 

 Dijous Sant: 8 del vespre: Missa de la Cena del Senyor,  i 
Reserva solemne del Santíssim. A continuació: Hora Santa 
davant del Santíssim Sagrament.  

 Divendres Sant: 7:40h: Laudes. 8h: Via Crucis solemne, pels 
carrers, amb el Cos de Portants del Sant Crist. 12h:  Celebració 
de la Passió del Senyor. 

 Dissabte, a les 9,30 de la nit: SOLEMNE VETLLA PASQUAL. 
Després, amb un piscolabis, ens desitjarem una bona Pasqua! 

 Diumenge de Pasqua: Misses a les 9 i a les 12:00h. 
 

  COL·LECTES DE SETMANA SANTA 
 Dijous Sant O ALMOINA PENITENCIAL: Per Càritas 

d’Ucraïna. 

 Divendres Sant: Pels cristians de Terra Santa. 
  

  FLORS I CERA PER AQUESTS DIES SANTS 

Demanem la vostra col·laboració-ajuda, a través de les Montserrat Tuset i 
Dolors Esteve. 

 

CANTS:  
 El Grup musical Ítaca ens acompanyarà Dissabte de Rams i 

a la Vetlla Pasqual.  
 L’Orfeó Vicentí del Centre Catòlic participarà en  Missa de 

Dijous Sant. 
 

PARTICIPEU EN LA PROCESSÓ DEL DIVENDRES SANT!!! 
Els organitzadors –el Cos de Portants- i la mateixa parròquia demana 
més implicació dels vicentins i vicentines per tal que ajudin a que els 
Misteris puguin sortir i la Processó sigui més participada. Estimem les 
nostres arrels i tradicions, i amb elles els valors culturals i religiosos 
que transmeten. 

 

  ACTES EMESOS PER A.C.A. Sant Vicenç TV (Canal 21) 

 L’Eucaristia del Dijous Sant en directe a les 20h. 

 Vetlla Pasqual, dissabte a la nit, en directe a les 21, 30h. 
 
 

 

AUTO SACRAMENTAL: 

Dimarts Sant: a les 22h. i Divendres a les 17:30h i 19h. 
Escenificació de la Passió Mort i Resurrecció del Senyor.  

Fets molt antics amb artistes molt joves, 
amb un cor modern i amb cançons antigues,  

d’una gran bellesa i expressió. 
  

PROCESSÓ DE PENITÈNCIA: 
Divendres Sant a les 21h. 

Viu-la en silenci, participa-hi  
o senzillament sigues-ne espectador receptiu del Misteri...  

 

 

 

 CONDOLENÇA 
La donem als familiars de Marcel·lina Montalban Guillen, que ha mort 
el proppassat dia 6, a l’edat de 85 anys. Descansi en la pau del 
Senyor. 

 

 COL·LECTA “PRO OBRES” DE DIUMENGE PASSAT:  
Es recolliren 810€. Gràcies! 
 


