Parròquia de Sant Vicenç Màrtir
INTENCIONS DE PREGÀRIA EN LES MISSES
Dissabte dia 2.- Sant Francesc de Paula, ermità, fundador.
Matí.-No hi ha missa.
Vespre (festiva).- Joaqim Boada Llinàs / Francesc Esteve iesposa Lola.
Francesc Munné Rigol
Diumenge dia 3.- II DE PASQUA O DE LA DIVINA MISERICÒRDIA.
9h.- Difunts família Aragall
12h.- Agustí Castells i Montserrat Roca / Jaume Mompart i Víctor
Hernando.
18h.- Joan Rusinés Pi. Difunts família Torredemer Roig / Joan Saperas i
esposa Benita / Miquel Via i esposa Dolors.
11h matí a Sant Roc.- Per la Feligresia.
Dilluns dia 4.- L´ANUNCIACIÓ DEL SENYOR.
Vespre.- Missa
Dimarts dia5.- Sant Vicenç Ferrer, dominic.
Matí.-Missa
Vespre.-Josep Simon Torelló
Dimecres dia6.-Sant Marcel·lí.
Matí.-Missa
Vespre- Missa
Dijous dia7.- Sant Joan Baptista de la Salle.
Matí.- Carme Parés (8è aniversari) i espòs Vicenç
Vespre.-En acció de gràcies 42 aniversari ordenació sacerdotal.
Divendres dia8.-Sant Joan d’Organyà, monjo premostatenc.
Matí.- Enric Perals Aymerich
Vespre.Dissabte dia9.- Santa Maria de Cleofàs.
Matí.-No hi ha missa.
Vespre (festiva).- Anna Ferrés i pares Julián i Isabel. Lluís Bosch i Vendrell
(1 mes)
Diumenge dia10.-DIUMENGE III DE PASQUA.
9h.-Francesc Ribas Badosa i Assumpció Aymerich Poch./ Josep Marí
Solanes (2n. aniversari)./ Jaume Presas i família.
12h.-Conxita Guilera i espòs Joan. Eleuteri Termes i Sebastià Serra. Difunts
família Vilà.
18h.- Francesc Ribas Badosa (1r. aniv.)./ A la Mare Ràfols
11h matí a Sant Roc.- Per la Feligresia.
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FELIÇOS ELS QUI CREURAN
SENSE HAVER VIST
És possible creure en una cosa sense haver-la vist? Potser algú dirà
que no. Potser algú, com Sant Tomàs pensa que “si una cosa no la puc
veure, no la puc creure”. Així ho relata l’Evangeli de Joan que avui es
proclama en l’Eucaristia.Però és així?
De fet, comprenem una mica aquesta incredulitat: veure un mort viu,
costa de creure. Els altres ho tenien més fàcil: havien vist!No obstant ni
els mateixos que havien vist, com se’ns diu en un relat paral.lel en
l’evangeli de Lluc, n’estaven del tot convençuts: “Ells, esglaiats, van
creure que veien un esperit“ i Jesús els ha de dir: “per què us alarmeu?
Per què us vénen al cor aquests dubtes?”. I s’insisteix en el relat:
“Veient-los sorpresos, i que de tanta alegria no acabaven de creureho…”.
Ens trobem davant d’un fet que necessita ser il.luminat pel mateix
Jesús i per les Escriptures. Jesús en les trobades pasquals amb els
apòstols els ha de fer una llarga catequesi perquè comprenguin. Als
d’Emmaús els diu: “Si que us costa d’entendre! Quins cors tan

indecisos a creure tot allò que havien anunciat els profetes!... Llavors,
començant pels llibres de Moisès i seguint els de tots els profetes, els
exposava tots els llocs de les Escriptures que es referien a ell”.
Conclusió: això de creure no és fàcil. Jesús, normalment, no se’ns
apareix evident. Sovint camina al costat nostre, però no el
“reconeixem”, com els deixebles d’Emmaús. Necessitem una

pares al Casal. Renovació de les promeses del Baptisme:
diumenge dia 17 d’abril, a la missa de les 12h.

“catequesi” bíblica perquè s’abrusin els nostres cors, i finalment el
reconegueren “quan partí el pa”. “¿No és veritat que els nostres cors

s’abrusaven dins nostre mentre ens parlava pel camí i ens obria el
sentit de les Escriptures?”
Hi ha una lliçó que hem d’aprendre de Tomàs: quan anem deixant les
trobades amb el Ressuscitat, quan interiorment n’estem lluny, quan
deixem d’alimentar-nos de la Paraula de Déu i els nostres cors deixen
d’abrusar-se… quan ens allunyem de l’Eucaristia, poc a poc anem
perdent aquella finor per “reconèixer” el Senyor ressuscitat prop
nostre. I amb aquesta pèrdua també ens anem distanciant de la
comunitat cristiana i els lligams d’amor i fraternitat es van refredant.
I a l’inrevés: quan nosaltres creiem fiats en Jesucrist, pel que ha dit,
pel que ha fet, pel que ha viscut, pel testimoni de les Escriptures i dels
seus apòstols, podem dir: som feliços! És veritat que no l’hem vist,
però creiem. Ell pot omplir de joia el nostre cor i omplir de sentit la
nostra vida! La nostra fe no ve de veure Jesús amb els ulls de la carn,
sinó de “reconèixe’l” amb els ulls del cor.
Mn. Anton Roca

ACTIVITATS
NOVETATS A LA PÀGINA WEB DE LA PARRÒQUIA
Des d'avui per entrar al web de la nostra parròquia ja no cal posar
www.vidaparroquial.es, sinó www.vidaparroquial.cat
A la nostra pàgina web podeu seguir l'actualitat de la parròquia,
així com informacions, fotos, full parroquial, etc. Visiteu-la!!!
RESULTAT COL.LECTES EXTRES DE SETMANA SANTA:
o Dijous Sant, Càritas parroquial: 705 €.
o Divendres Sant, per Terra Santa: 620 €.
o Per flors i llums a la Reserva del Santíssim Sagrament: 285 €.
TEMPS DE PASQUA A LA PARRÒQUIA
o BAPTISMES: l’Enhorabona pel baptisme –celebrat el 2 d’abrildels infants José Mª Páez Carrasco i Joan Viudez Mora. Benvinguts
a l’Església de Déu!
o

PRIMERES COMUNIONS: Felicitem l’infant Denís Aymerich
Mérida que féu la Primera Comunió en la pasada Vetlla Pasqual. Un
total de 65 infants s’acostaran a la taula de l’Eucaristia per primera
vegada, durant el temps pasqual. Avui, a les 13h: Reunió de

o

XERRADA PASQUAL I EUCARISTIA: Diumenge, dia 17
d’abril a les 5 de la tarda, a la parròquia. Conferència del P.
Josep Roca Mas (SF), missioner de la Misericòrdia, sobre “Crist
ressuscitat, rostre de la misericordia del Pare”. Després presidirà
l’Eucaristia de les 6 de la tarda i predicarà l’homilia.

FER FRONT A LES FRUSTRACIONS
Mauricio Papini es un neurobiòleg argentí que investiga als Estats
Units sobre la frustració. Ha descobert que els ratolins també es
frustren i creu que si coneixem com es produeix la seva frustració
podem aprendre a controlar les nostres.
Papini va donar als ratolins aigua molt dolça un dia rere l’altre.
Quan hi estaven acostumats, els va canviar aquella aigua per una que
era vuit vegades menys dolça. Els ratolins la varen refusar amb una
reacció emocional exagerada, molt similar a la de l’estrès. En canvi, uns
ratolins als que sempre havia donat aigua amb poca sacarosa
acceptaven la nova sense problemes. La conclusió, segons Papini, és
que la frustració es produeix quan obtens una cosa menys bona del
que esperes, quan hi ha un salt molt gran entre el que desitges i el que
obtens, entre les expectatives i la realitat.
El neurobiòleg argentí aplica a la seva vida els resultats de les seves
investigacions i diu que cada matí, en llevar-se, fa un doble exercici de
meditació. Per una banda, es compromet a fer el millor possible allò
que depèn d’ell. Per altra, pensa en tot allò que li pot sortir malament
perquè no depèn d’ell, i es prepara per acceptar-ho.
Llegint Papini arribo a la conclusió que els cristians hauríem de
tenir més facilitat per al problema de les frustracions, aplicant una
fórmula similar a la del neurobiòleg argentí. Per a nosaltres n’hi hauria
d’haver prou a resar ben resat, cada dia, el Parenostre.
A la pregària que Jesús ens va ensenyar diem “Facis la vostra
voluntat”. És una pregària que, formulada amb fe i convicció, ens
hauria de predisposar no només a acceptar les contrarietats, sinó
també a donar-los un sentit, a acceptar-les com una oportunitat que

Déu ens ofereix per obrir-nos a la seva voluntat i créixer com a
persones.
Joan Ferrés i Prats

