Parròquia de Sant Vicenç Màrtir
INTENCIONS DE PREGÀRIA EN LES MISSES
Dissabte dia 9.- 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 dia 10.- DIUMENGE III DE PASQUA.
9h.- Francesc Ribas Badosa i AssumpcióAymerich 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.
Dilluns dia 11.- Sant Estanislau, bisbe de Cracòvia.
Vespre.-Missa.
Dimarts dia12.- Sant Juli I, papa.
Matí.-Missa.
Vespre-Francesc Ribas Badosa i Assumpció Aymerich Poch.
Dimecres dia13.- Sant Hermenegild, màrtir.
Matí.-Missa.
Vespre- Enric Perals Aymerich.
Dijous dia14.- Sant Tiburci, màrtir.
Matí.- Missa.
Vespre.-Cenovia Habas León.
Divendres dia15.-Sant Telm, religiós dominic.
Matí.- Intenció particular.
Vespre.- Josep Torras (1r. aniv.) i família.
Dissabte dia16.- Sant Toribi de Lièbana, bisbe.
Matí.-No hi ha missa.
Vespre (festiva).- Missa.
Diumenge dia 17.- DIUMENGE IV DE PASQUA.
9h.-Saturnino i família Belmonte. Jaume Perals Aymerich.
12h.-Rosa Campmany i Francisco Casasampere. Eleuteri Termes (de les
capelletes de Mª Auxiliadora)./ Joan Nicolau i Toral.
18h.- Missa.
11h matí a Sant Roc.- Per la Feligresia.

Plaça de Sant Jordi, 4-6 Telf. 93 656 02 01
08620 Sant Vicenç dels Horts
Bisbat de Sant Feliu de Llobregat
w w w . v i d a p a r r o q u i a l . c a t santvi ce nc 68 5@ b i sbats ant fe l iu .ca t
: Parròquia Sant Vicenç, màrtir
DIUMENGE 3r. DE PASQUA

10 D’ABRIL DE 2016. N. 15

“JESÚS S’ACOSTÀ,
PRENGUÉ EL PA I ELS EL DONAVA”
La frase que encapçala el nostre Full és treta de l’evangeli d’avui. Jesús
és vora l’aigua del llac de Galilea, preparant l’esmorzar per als
deixebles que venien amb les xarxes plenes a vessar de peixos. Abans
els crida: “veniu a esmorzar”. I encara abans els havia dit: “tireu la
xarxa”…
La presència del Senyor ressuscitat és ben misteriosa: d’entrada no el
reconeixen. És després de la pesca abundant que se li obren els ulls al
deixeble “que Jesús estimava”: “És el Senyor”. El reconeix pel que
havia passat. Creu en Ell. Després, al final de la narració, l’evangelista
comenta: “cap dels deixebles no gosava preguntar-li qui era; ja ho
sabien que era el Senyor”.
Jesús es dóna a conèixer a través d’uns signes ben concrets: en la
pesca miraculosa i en el pa repartit. Ell continua present enmig dels
seus deixebles. No els deixa: continuarà actuant en el treball dels seus
deixebles i continuarà present aplegant els seus entorn del seu pa.
Tirar les xarxes en nom d’Ell i reunir-nos entorn d’Ell per prendre el seu
pa, vet aquí resumida la missió de l’Església.
Voldria fer-ne una aplicació a la tasca concreta de les parròquies en un
aspecte que en aquests propers dies viurem: l’equip de catequistes
prepara amb tota consciència els infants que fan el camí de la iniciació
cristiana i que pròximament faran la Primera Comunió. L’evangeli d’avui
remarca els dos aspectes que no podem perdre de vista en el nostre

treball pastoral:
1.
El primer és que estem tirant la xarxa en nom de Jesús. Amb
raonaments humans moltes vegades podríem dir: ens hi hem
escarrassat i no hem pescat res. Però això amb mirada de fe mai
no ho podem pensar. El Senyor ens parla d’unes xarxes plenes a
vessar. ¿Què sabem nosaltres de l’acció de Déu? Què sabem si
uns pares s’han acostat a l’Església, si Déu els ha tocat el cor, si
un nen s’ha sentit estimat per Déu, si una nena ha sentit el goig
del perdó, si un catequista ha crescut en la seva fe, si un mossèn
s’ha emocionat explicant la paràbola del fill pròdig…
2.
El segon és que Jesús continua convidant-nos a la seva taula:
“Veniu a esmorzar… veniu a mi…” Ho diu a uns nens en concret,
a unes famílies, a nosaltres. “Jesús s’acostà, prengué el pa i els el
donava”. Es tornarà a repetir el miracle de la seva proximitat i del
regal del seu pa, que és Ell mateix. Un any més Jesús s’acostarà a
uns infants, per a ells prendrà el pa i els el donarà. ¿Sabrem
transmetre la sublimitat d’aquest moment? ¿Sabrem transmetre,
encara més, que això tan sublim ho podem viure cada diumenge?
Mn. Anton Roca

ACTIVITATS
DIUMENGE VINENT, A LA MISSA DE 12: RENOVACIÓ DE
LES PROMESES BAPTISMALS DELS NENS DE PRIMERA
COMUNIÓ.
COMENCEM A PREPARAR LA CELEBRACIÓ DEL JUBILEU
DE LA MISERICÒRDIA:
• DIUMENGE VINENT, DIA 17: XERRADA PASQUAL
SOBRE L’ANY JUBILAR DE LA MISERICÒRDIA: a
les 5 de la tarda, a càrrec del P. Josep Roca, missioner
de la misericordia. Missa a les 6. Participem-hi!!!
• DILLUNS DE PASQUA DE PENTECOSTA (DIA 16 DE
MAIG): Sortida arxiprestal al Santuari de la Misericòrdia
de Reus. Esmorzar en ruta. Visita centre de Reus, Missa
al Santuari, dinar a Alcover… Tot (viatge, esmorzar i
dinar): 40 euros. Per inscriure’s a la parròquia, despatx
parroquial (dijous i divendres, a 6 a 8 de la tarda).

BAPTISMES: Dissabte, dia 9:matí: David Torres Montalbán,
Hugo Luque Rubia, Yuna Montalbán Martín i Ainhoa Valares
Rico. tarda: Adrián Olave Arrufat i Ona Casanova Ricart.
Diumenge, dia 10: Héctor Soldado Ruiz.
L’Església de Déu us acull amb molta alegria!Pares, ajudeu-los!

EXPERIÈNCIA DE BUIDOR
Quan tenia tres anys, la seva mare el va lligar a un pal de l’electricitat i el
va abandonar al bosc. Quan en tenia cinc, el seu pare, diplomàtic
alcohòlic, li va fer una pallissa tan brutal que va haver d’estar més de dos
anys i mig a l’hospital. Fins als vuit anys no va poder tornar a caminar, i
llavors va ser tancat a orfenats, cases de bojos i reformatoris. Als 9 anys es
va intentar suïcidar. Als dotze va fugir dels reformatoris iniciant un camí
de robatoris, baralles, violacions, explotació de la prostitució...
Casualment va entrar en el món de la boxa i va arribar a ser campió. Va
caldre que fos campió perquè algú l’abracés. Ara tenia diners, dones i
amics a dojo, però així tampoc no se sentia feliç.
No és el personatge d’una pel·lícula. Es diu Tim Guénard. Quan era petit
pidolava inútilment una engruna d’amor. Quan era jove només el movien
el ressentiment i l’odi. Matar el seu pare era el somni que el mantenia
viu. Els triomfs a la boxa se sustentaven en imaginar que colpejava el seu
pare, pegant cada vegada més fort.
La seva vida fa fer un tomb radical quan va conèixer diverses persones,
sobretot el Pare dominic Thomas Philippe, un dels fundadors de l’Arca,
institució cristiana que acull persones disminuïdes. Va descobrir Déu Pare i
la joia d’estimar. Va viure un any i mig al servei dels minusvàlids. Va
aprendre a estimar aquell a qui havia volgut matar. Es va casar. Ara té
quatre fills, molts néts, i viu amb joves necessitats als que acull.
La lectura de la seva vida m’ha fet pensar que Tim Guétard encarna
l’esperit de l’evangeli d’aquest cap de setmana i, en aquest sentit, és una
interpel·lació per als creients. Només podem ser cristians si fem, com ell i
com els apòstols, dues experiències profundes: la de les xarxes buides i la
de les xarxes plenes. I és que només el buit es pot omplir. Si estem plens
de nosaltres mateixos, no pot entrar res a dins nostre. Només podem fer
com els apòstols l’experiència de Crist Ressuscitat si experimentem
(vitalment, no de manera intel·lectual) que sense Déu les nostres xarxes

són buides, la nostra vida és mancada, i que amb Déu la nostra vida és
plena, té sentit.
Joan Ferrés i Prats

