Parròquia de Sant Vicenç Màrtir
INTENCIONS DE PREGÀRIA EN LES MISSES
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 esposa.
13h.- Missa Primera Comunió
18h.- Joan Rusinés Pi / Difunts família Torredemer Roig.
11h matí a Sant Roc.- Per la Feligresia.
Dilluns dia 2 .- Sant Atanasi, bisbe d’Alexandria.
Vespre.- Félix García Morales i Amparo Villanueva Ferrándiz, Luís Chapa
Morales.
Dimarts dia 3.- Sant Felip i Sant Jaume el Menor, apòstols.
Matí.- Missa.
Vespre- Enric Perals Aymerich.
Dimecres dia 4.- Sant Silvà, bisbe i màrtir.
Matí.- Missa.
Vespre- Missa.
Dijous dia 5.- Sant Àngel de Sicília, prevere.
Matí.- Missa.
Vespre.- Josep Simon Torelló / Pepeta Castells (11è. aniv.) i espòs Ramon
Badosa
Divendres dia 6.- Sant Domènec Savio.
Matí.- Missa.
Vespre.- Josep Ferrés (aniversari) i Dolors Prats / Jaume Perals Aymerich.
Dissabte dia 7.- Mare de Déu dels Desemparats.
Matí.- No hi ha missa.
18h.- Missa de Primera Comunió.
Vespre (festiva) 20h. En acció de gràcies pel 60 anys de matrimoni
d’Encarnació i Carles.
Diumenge dia 8.- SOLEMNITAT DE L’ASCENSIÓ DEL SENYOR.
9h.- Jaume Presas i família.
12h.- Eleuteri Termes i Sebastià Serra.
13h.- Missa de Primera Comuni.
18h.- Missa.
11h matí a Sant Roc.- Per la Feligresia.
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SE’N PUJÀ AL CEL, I SEU A LA DRETA DE DÉU PARE
Diumenge vinent celebrarem la solemnitat de l’Ascensió del Senyor
i l’altre la Pentecosta o vinguda de l’Esperit Sant. I així es clou la
Cinquantena Pasqual. Resurrecció, Ascensió i vinguda de l’Esperit Sant
són les diverses dimensions que inclouen la celebració de la Pasqua.
L’Ascensió recorda que Jesús ressuscitat no només és viu, sinó que està
amb el Pare, participant de la seva glòria (això és el que vol dir que seu
a la dreta del Pare) i vol que nosaltres participem de la seva divinitat i
esdevé el gran intercesor a favor nostre prop del Pare. El Catecisme de
l’Església Catòlica resumeix així el missatge de l’Ascensió:
• L’Ascensió de Crist senyala l’entrada definitiva de la humanitat de
Jesús en el domini celestial de Déu, d’on tornarà; i mentre
esperem el seu retorn esdevé el temps de l’Església, el temps de
donar testimoni, el temps d’anunciar i viure l’Evangeli.
• Jesucrist, Cap de l’Església, ens precedeix en el Regne gloriós del
Pare, perquè nosaltres, membres del seu Cos, visquem amb
l’esperança de ser un dia eternament amb ell.
• Jusucrist, després d’haver entrat una vegada per sempre en el
santuari del cel, intercedeix sense parar per nosaltres, com el
Mitjancer que ens assegura l’efussió permanent de l’Esperit Sant.
Mn. Anton Roca

EL MINISTERI D’ACÒLIT:
el nostre seminarista –en Jordi Mondragón- rebrà pròximament –el
dimarts 24 de maig- de mans de Mons. Agustí Cortés el ministeri de
l’acolitat, relacionat amb el servei de l’altar, d’ajuda als celebrants. En
Jordi tot això ja ho anava fent, com també ho fan els escolans sense
haver rebut el ministeri. Ara se li demana “oficialment” que exerceixi
aquest servei, com fa un any se li demanava el lectorat. Són passos en
aquest camí cap el ministeri sacerdotal.
Nosaltres n’estem molt contents, preguem per ell i desitgem que cada
pas sigui una expressió també del seu compromís de servei a l’Església.
PREGUEM PELS NOSTRES DIFUNTS I DONEM LA CONDOLENÇA
Encarnació Ventural Bernal ha mort a l’edat de 85 anys.
L’acomiadàrem el passat dia 29, a l’Oratori del Tanatori.
JOSÉ MARTOS RUIZ CANELA, de 58 anys, morí el passat dia 29. Les
exèquies se celebraren al Tanatori de Sant Vicenç el dia 30 d’abril.
PRIMERES COMUNIONS
Dia 1 de Maig:
Carlos Díaz Borrachero, Laura Miño Pérez, Raúl Lázaro Fernández i
Hugo Montaño Guirado.
Dia 7 de maig:
Zaira Ferrández López, Laura Ortega Corominas, Clara Guivernau
Ragghianti, Laia Aymerich Ibáñez i Bernat Aymerich Ibáñez.
Dia 8 de maig:
José García Rubio, Pau Farré Reina, Natalia López Gómez, Gabriel
Zamora Capdevila.
La parròquia de Sant Vicenç s’alegra d’acollir a la taula de Jesús aquests
nens i nenes. Els felicita i felicita també els seus pares i els anima a
seguir el camí de la vida i de la fe amb els seus fills.
JUBILEU A REUS: JA HEM OMPLERT UN AUTOCAR, ANEM PEL
SEGON!
RECORDEM: Preu, 40 € (infants, amb menú infantil, 30 €).

Si algú vol venir pel seu compte (cotxe particular, endur-se el dinar i
participar de la celebració jubilar) ho pot fer. Però no podran dinar en
el restaurant de l’excursió, perquè no tenen prevista aquesta modalitat.
SEGON DIUMENGE DE MAIG: L’APLEC DE SANT PONÇ
Per la proximitat geogràfica recordem que el segon diumenge de maig
el monestir de Sant Ponç (terme municipal de Cervelló, però
eclesiàsticament de la parròquia de Santa Maria de Corbera) celebra el
seu tradicional Aplec. Tenim a la vora una “joia” del nostre Romànic! la
coneixeu? L’Aplec fa possible visitar el temple, obert tot el dia. La missa
és a les 11,30 h. Després hi ha sardanes a l’era de Can Dispanya.

MÉS ENLLÀ DE LA RAÓ
Aquests dies he llegit al diari el testimoni d'una persona que va sobreviure
al tsunami del Japó, el març de 2011. Segons explicava, dies abans del desastre
els pescadors deien que els peixos havien desaparegut i ell mateix va veure
com un munt de corbs fugien del lloc emetent un grall colpidor. Cap d’aquells
animals no va morir.
Com pot ser que morin en la tragèdia més de 2.000 persones i que, en
canvi, els animals, que no disposen d’intel·ligència ni poden servir-se de
sofisticades tecnologies, se n'alliberin? En el tsunami que hi va havia hagut a
Sri Lanka l'any 2004 també es va comprovar que no hi havia ni un sol animal
mort al Parc Nacional de Yala, la reserva més gran de la zona. Dies abans de la
tragèdia, els elefants, orangutans i felins havien fugit cap a les muntanyes de
l’illa. En canvi, van morir milers de persones. Són fets que ens interpel·len des
de molts punts de vista, entre altres entorn als límits de la raó.
Com a cristians hem de veure la raó humana com un do meravellós que
hem rebut de Déu, un do que ens permet prendre consciència de nosaltres
mateixos i dels altres i que ens ajuda a prendre unes decisions més madures.
Però la raó té els seus límits. En els tsunamis el rei de la creació va resultar ser
més vulnerable que els animals silvestres.
L'experiència de la fe, com la dels tsunamis, ens demostra que la raó és
imprescindible però alhora insuficient. La raó ens ajuda als cristians a no viure
una fe infantil o fanàtica. No podem viure una fe madura si prescindim de la
raó. Però tampoc no viurem una vida prou plena si només ens guiem per la raó.
En la fe, com en l'amor, no es tracta d’eliminar la raó, sinó de complementar-la,
de transcendir-la. A través d'una experiència que va més enllà de la raó els
animals dels tsunamis varen salvar la seva vida. A través d'una experiència que
va més enllà de la raó els creients tenim una vida més plena.
Joan Ferrés i Prats

