Parròquia de Sant Vicenç Màrtir
INTENCIONS DE PREGÀRIA EN LES MISSES
Dissabte dia 23.- SANT JORDI, MÀRTIR, PATRÓ DE CATALUNYA.
Matí.- 10 h: Missa festa de Sant Jordi.
Vespre (festiva) 20 h.- Jordi Parellada Giménez / Miguel Valera (12 aniv.).
Diumenge dia 24.- DIUMENGE V DE PASQUA. Sant Fidel.
9h.-Concepció Ferrés./ Esposos Joan i Eulàlia.
12h.- Isidre Prats / Joan Font i Montserrat Mèlich / Conxita Casas i Anton
Galofré i Miquel Masana.
18h.- Joan Marcè Rigol / Joan Saperas i esposa Benita / Miquel Via i esposa
Dolors.
11h matí a Sant Roc.- Per la Feligresia.
Dilluns dia 25.- Sant Marc, Evangelista.
Vespre.- Missa.
Dimarts dia 26.- Sant Isidor de Sevilla.
Matí: - Difunts Pastor Capmany.
Vespre- Missa.
Dimecres dia 27.- MARE DE DÉU DE MONTSERRAT.
Matí 8h.- Montserrat Roig Raventós.
12h: Casal Gent Gran Esplai Montserrat.
Vespre- En acció de gràcies: Montserrat Roig i espòs Joan / Josep Morral
(aniversari) i família.
Dijous dia 28.- Sant Pere Chanel, prevere i màrtir.
Matí.- A Maria Auxiliadora.
Vespre.- Funeral de Martí Ferrés Fortuny.
Divendres dia 29.- Santa Catarina de Siena.
Matí.- Josefa Cabrera Mejías
Vespre.- Enric Perals Aymerich
Dissabte dia 30.- Sant Pius V, papa.
Matí.- No hi ha missa.
Vespre (festiva) 20 h.- Joan Prats Escala / Josep Torralba Orleans (1r.
aniversari) i família.
Diumenge dia 1.- DIUMENGE VI DE PASQUA. Sant Josep obrer.
9h.- Família Planas Tuset./ En acción de gracias.
12h.- Lluís Aracil (3r. aniv.)./ Agustí Castells i Montserrat Roca./ Joan
Cuadrado i espos.
18h.- Joan Rusinés Pi./ Difunts família Torredemer Roig.
11h matí a Sant Roc.- Per la Feligresia.
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ELS DIUMENGES DE PASQUA I L’ASPERSIÓ
BAPTISMAL
Quan faig l’aspersió en aquests diumenges Pasquals, amb les cares que
algú fa, noto que els hi ve de nou, i no molt de gust, aquella petita
remullada… Algú, si pogués, treuria el paraigua… D’altres et miren
contrariats com dient-te: “per què m’ho fas, això?”. Els nens, normalment,
ho troben divertit, però alguns ho troben com un càstig, i alguns els agafa
de sorpresa: “quin acudit!”. Anirà bé recordar el significat del ritu, per viure’l
amb tot el seu sentit.
El Missal recomana que s’iniciï L’Eucaristia dels diumenges de tot l’any, i
en especial dels vuit diumenges del Temps Pasqual, no amb l’acte
penitencial normal i el “Senyor tingueu pietat”, sinó amb l’aspersió, en
record del Baptisme.
Amb aquest ritu, no som nosaltres els qui renovem les nostres “promeses
baptismals”, sinó que li demanem a Déu que renovi aquella gràcia que Ell
vessà sobre nosaltres el dia del nostre baptisme, el dia en què vam ser
incorporats per primer cop a Crist i a la seva Església.
El gest simbòlic de l’aspersió amb aigua és una bona expressió del desig
d’aquella purificació que tots necessitem per poder celebrar bé l’Eucaristia.
I, sobretot, ens recorda que si som aquí, començant la nostra Eucaristia
dominical, és perquè som cristians, poble de batejats. Pecadors, sí, però
cristians. I com a poble de batejats, poble de Crist i del seu Esperit, poble
de fills de Déu Pare, ens disposem a escoltar la Paraula, a elevar a Déu les
nostres pregàries i cants, a intercedir pel món sencer, a oferir un cop més

el sacrifici perenne de Crist a la Creu, i a participar del seu Cos i la seva
Sang, que ell ens ha donat com aliment per al camí.
Aquesta evocació baptismal ens parla del protagonisme de Déu: Ell
vessa, com una pluja fina, sobre nosaltres, l’aigua de la Vida nova que neix
de Crist ressuscitat. Però també ens parla del nostre protagonisme: no
restem indiferents; a nosaltres ens cal acollir, ben disposats, com terra
assedegada, la salvació que ens ve de Crist. Per això l’actitud exterior, en
rebre l’aspersió, no pot ser desafiant o rebutjant. Potser el gest d’inclinar-se
(inclinar el cap) com un gest reverencial envers Déu que ens fa el regal de
la seva vida pot expressar allò que visc interiorment: que accepto i acullo
com un bé vivificant, el do de Déu que se’m dóna.
Les piques d’aigua beneïda a les entrades del temple tenen també un
significat semblant: entro a l’ésglésia i amb l’aigua beneïda faig el senyal del
cristià, que és el senyal de la Creu. Recordo que sóc batejat, que sóc cristià.
Mn. Anton Roca

DIMECRES, 27 D’ABRIL: MARE DE DÉU DE MONTSERRAT
Patrona de Catalunya i del nostre Bisbat de Sant Feliu de Llobregat.
Les misses són a les 8 del matí i 8 del vespre. A les 12 del migdia
també l’Associació de Gent Gran Esplai Montserrat, de Sant Vicenç,
honrarà la seva patrona amb la celebració de la Missa en acció de
gràcies i l’ofrena floral a l’altar de la Moreneta. Des d’aquí els
felicitem i compartim la seva festa i tots els seus projectes.
CONDOLENÇA
La donem als familiars de Rosalia Puig Fortuny que morí el
passat dia 14, a l’edat de 95 anys.Les exèquies tingueren lloc a la
parròquia el passat dia 18.
També la nostra condolença als familiars d’Antonio Jiménez
Fernández, de 75 anys, que morí el passat dia 20 i l’acomiadàrem
el dia 22 a l’església parroquial
El passat dia 17 morí a Ciutat de Mallorca Martí Ferrés Fortuny,
a l’edat de 69 anys. A la parròquia celebrarem el seu funeral
dijous, dia 28, a les 8 del vespre.
Descansin en la pau del Senyor.
BAPTISMES
Aquest dissabte, dia 23, han rebut el sagrament de la vida cristiana
els infants Lia Ferrés Giménez i Júlia Valle Armengol. L’Església els
dóna la benvinguda i felicita els pares.

CONSELL PASTORAL PARROQUIAL: ES REUNEIX DEMÀ,
DILLUNS, A 2/4 DE 10 DEL VESPRE.
FI DE CURS DE LA CATEQUESI INFANTIL: Segon i primer curs
acaben aquest dilluns i dimarts, respectivament, les seves sessions
de catequesi.
COMENCEN LES PRIMERES COMUNIONS: Els diumenges 1, 8,
15 i 22 de maig hi haurà Primeres comunions a la missa extra que
es farà a les 13 h. També els dissabtes 7 i 21 a les 18 h i els dissabtes
14 i 28 a les 12 del migdia.

LA FE COM A MIRALL
Ja sabeu que m'agraden molt els relats, els contes, les històries. Trobo que
son una forma meravellosa d’apropar-se al sentit de la vida. El que us vull
explicar avui és un relat breu, molt breu, de l'escriptor francès Michel Tournier.
Fa així: "Un mirall està col·locat davant d'un altre. Es miren llargament. Al final,
un d’ells diu:
- La veritat, no sé què troben tan interessant les dones en nosaltres".
El relat és més vàlid si es parla de persones i no de dones. Els miralls només
tenen valor per a una persona si aquesta s'hi veu representada. I, com més ens
agrada la imatge que ens retorna, més ens agrada el mirall. Ben mirat, passa
amb totes les realitats de la vida. El futbol, una novel·la, una pel·lícula, un
programa de televisió o una peça de Youtube només interessen a aquell que
s'hi troba, que s'hi veu reflectit, que hi descobreix els seus interessos, que hi
veu alguna cosa relacionada amb el que és o amb el que vol ser.
Passa el mateix amb les persones: només ens interessen les que ens fan
de mirall i ens retornen una imatge positiva de nosaltres mateixos. Miguel de
Unamuno deia que només estimem i només odiem el que d’alguna manera
se’ns assembla.Amb la fe passa el mateix. O hauria de passar el mateix. La fe
només interessa de debò quan ens retorna una imatge millorada de nosaltres
mateixos, és a dir, quan ens hi veiem reflectits en el que som o en el que ens
agradaria ser.
Aquestes setmanes he tingut l'oportunitat de conviure força hores amb
una persona que viu una fe molt intensa. No puc dir que m'hagi sorprès
descobrir que és una persona conversa. De petit va ser educat en la fe, però
ben aviat la va abandonar. Als 30 anys, la va redescobrir de bell nou, i s'hi va
abocar amb il·lusió i entusiasme. Conversant amb ell m’he adonat que per viure
la fe amb intensitat cal que sigui el mirall en el que descobrim el que ens
agradaria arribar a ser.
Joan Ferrés Prats

